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INTRODUÇÃO
Este documento refere-se ao Produto 2 – Diagnóstico do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Cachoeira do Sul. A partir do Contrato Administrativo nº
056/2019 com o CI/JACUÍ, a empresa Lógica Gestão Ambiental Inteligente LTDA auxiliará o
município na atualização e complementação do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB), e elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS),
de forma a integrar o PMGIRS ao PMSB.
O PMSB a ser atualizado e adequado foi elaborado em 2008 pela equipe técnica da
empresa Ampla Consultoria e Planejamento, juntamente com a equipe técnica municipal, e
instituído pelo Decreto Municipal nº 558/2008.
Este estudo segue as diretrizes do Termo de Referência do CI/JACUÍ, em conformidade
com o Termo de Referência da FUNASA (2018), o qual apresenta aspectos em atendimento da
Lei do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) integrado a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
1. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO
1.1.1 História do município
Cachoeira do Sul foi o quinto município criado no Rio Grande do Sul, estando a uma
distância de aproximadamente 196 km da capital Porto Alegre. As terras férteis da região,
beneficiadas pela presença do Rio Jacuí, propiciaram a atividade econômica agrícola e
pecuarista da cidade (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
Quanto a caracterização étnica da população, Cachoeira do Sul foi habitada por
diferentes grupos que configuram a atual mescla étnica da cidade. Os dados históricos iniciais
apontam a chegada de soldados portugueses, vindos de São Paulo, a partir de 1750, os quais
receberam sesmarias do governo de Portugal. Logo após, os açorianos foram enviados ao
Brasil devido à explosão demográfica e à escassez de terras aráveis no Arquipélago dos Açores
(MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
Com a estabilização de uma população na região, índios guaranis catequizados foram
aldeados em 1769 em local até hoje chamado de Aldeia, com o objetivo de fornecer mão-de-
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obra para a nova povoação que surgia. Com o mesmo propósito, na época também chegavam
na região negros escravos, pois o regime de escravatura sustentava o modo de produção.
Deste período originou-se o primeiro nome oficial da cidade: Capela de São Nicolau (MUSEU
MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
Em 10 de julho de 1779, a povoação foi elevada à freguesia com o nome de Freguesia
de São Nicolau da Cachoeira de San José (Bispado do Rio de Janeiro, Comarca de Nossa
Senhora do Rosário de Rio Pardo) e dois anos depois passou à invocação de Nossa Senhora da
Conceição (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
Entre os principais grupos étnicos que influenciaram o modo de vida associativa e
cultural do município estão os alemães e italianos. A imigração alemã ocorreu a partir de 1857
e deixou como maior herança a iniciativa do cultivo do arroz, que rapidamente tornou-se o
principal produto cachoeirense e grande impulsionador do crescimento econômico da cidade.
Já a imigração italiana ocorreu próximo a 1880 (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL,
2020). O grande impacto econômico do cultivo do arroz, originou o maior evento do município,
a FENARROZ, criada inicialmente com objetivo de comemorar a abertura da colheita do cereal
e o sucesso da produção e, com a evolução global da economia, se transformando
naturalmente em Feira Nacional do Arroz (FENARROZ, 2020).
No entanto, Cachoeira do Sul recebeu diversos grupos étnicos ao longo das décadas,
como árabes, no primeiro quartel do século XX, japoneses, em meados da década de 1950,
judeus, que deixaram a cidade nos 1960, e os palestinos notadamente a partir da década de
1970 (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
A emancipação da então Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Vila de Rio
Pardo, ocorreu em 26 de abril de 1819, por D. João VI. A instalação do município e eleição dos
primeiros vereadores ocorreu em 5 de agosto de 1820, com a adoção do nome de Vila Nova de
São João da Cachoeira. A data de 5 de agosto, foi escolhida para a comemoração do
aniversário do município e segue em dias atuais. Em 15 de dezembro de 1859 o município foi
elevado à categoria de cidade, recebendo o nome de Cachoeira e em 1944 foi adotada a
denominação definitiva de Cachoeira do Sul (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL,
2020).
A denominação Cachoeira deve-se à Cachoeira do Fandango, uma das corredeiras que
existiam no rio Jacuí (MUSEU MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020), atualmente no local
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está construída a Ponte do Fandango, dotada de eclusa, constituindo uma importante via de
acesso para a cidade e um interessante ponto turístico (INVENTÁRIO TURÍSTICO DE
CACHOEIRA DO SUL, 2017).
1.1.2 Localização e acessos
Cachoeira do Sul está situada na Mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense e na
Microrregião do Vale do Jacuí. Está distante aproximadamente 196 quilômetros de Porto
Alegre e as principais vias de acesso ao município são as rodovias federais BR-290, que liga
Porto Alegre a Cachoeira do Sul, BR-153, que liga Bagé a Cachoeira do Sul, e a rodovia estadual
RS-403, que liga Rio Pardo a Cachoeira do Sul (Figura 1); todas as vias de acesso encontram-se
em condições adequadas. Os municípios limítrofes a Cachoeira do Sul são Paraíso do Sul, Novo
Cabrais, Candelária, Rio Pardo, Restinga Seca, São Sepé, Caçapava do Sul, Encruzilhada do Sul
e Santana da Boa Vista (AMPLA, 2008), conforme a Figura 2. A distância entre Cachoeira do Sul
e os municípios limítrofes está apresentada na Tabela 1.
Figura 1 - Vias de acesso dos municípios limítrofes

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 2 - Localização e municípios limítrofes

Fonte: Empresa Executora (2020).
Tabela 1 - Distância com os municípios limítrofes
Município
Distância (km)
Paraíso do Sul
53
Novo Cabrais
35,6
Candelária
54,2
Rio Pardo
65,1
Restinga Seca
86,2
São Sepé
126
Caçapava do Sul
119
Encruzilhada do Sul
127
Santana da Boa Vista
157
Fonte: Google Maps (2019).

Ainda, o município está situado a uma altitude média de 26 metros e abrange uma área
de 3.735,17 km², sendo 60,21 km² de área urbana e 3.674,96 km² de área rural. Segundo dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 o município possuía 83.827
habitantes, com densidade demográfica de 22,44 hab/km². A estimativa populacional para o
ano de 2019 era de 82.201 habitantes, com densidade demográfica de 22,01 hab/km² (IBGE,
2019c).
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1.1.3 Perímetro urbano e área rural
A Constituição Federal do Brasil, em seu Art. 182, define que a política de
desenvolvimento urbano a ser executada pelo poder público municipal, conforme as diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Ainda, afirma que o Plano Diretor,
obrigatório aos municípios com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana (BRASIL, 1988). Dessa forma, Cachoeira do Sul
dispõe de Plano Diretor, elaborado em 1983, que está em fase de atualização.
O objetivo do zoneamento de usos é estabelecer uma distribuição racional e funcional
da ocupação do solo, definindo usos, índices e densidades convenientes nos diferentes setores
da malha urbana. Para atingir tal objetivo, o zoneamento considera como fatores
determinantes o comportamento do organismo urbano atual, as tendências de ocupação do
solo, a compatibilidade de usos próximos, a adequação de implantação dos usos em relação
ao sítio urbano, a paisagem natural envolvente e o aspecto formal da massa urbana. Dessa
forma, o município conta com 20 (vinte) zonas básicas, apresentadas na Tabela 2 (PLANO
DIRETOR DE CACHOEIRA DO SUL, 1983).
Zonas

Zonas
Residenciais
(ZR)

Zonas
Comerciais (ZC)

Zonas
Industriais (ZI)

Tabela 2 – Zonas definidas no Plano Diretor
Categorias
ZR1 – Destina-se a habitações unifamiliares, propiciando ocupação rarefeita e baixa
densidade, visando a preservação das características atuais da zona. Permite alguns raros
usos além do residencial.
ZR2 – Permite densidade demográfica mais elevada, devido ao incentivo à implantação de
habitações coletivas. Localiza-se junto às zonas comerciais possibilitando maior
diversificação de usos.
ZR3 – Localiza-se na periferia da cidade, permite maior diversificação de usos e ocupação
mais densificada, devido aos lotes de menores dimensões e o incentivo à implantação de
habitações coletivas a conjuntos habitacionais populares.
ZC1 – Localiza-se junto as ruas centrais da metade sul da cidade e destina-se ao comércio
varejista e a estabelecimento de prestação de serviços.
ZC2 – Localiza-se junto às ruas centrais da zona norte. Destina-se ao comércio atacadista de
pequeno porte e a estabelecimentos de prestação de serviços que não geram muito tráfego,
de forma a não intensificar os problemas viários existentes ao longo destas ruas.
ZC3 – Localiza-se junto ao prolongamento das principais rodovias que dão acesso à cidade.
Destina-se ao comércio atacadista e depósitos de maior porte. Permite também alguns
tipos de estabelecimentos industriais.
ZC4 – Localiza-se ao longo do acesso rodoviário ao porto (Estrada da Volta da Charqueada).
Destina-se ao comércio atacadista de grande porte, às atividades de apoio ao
funcionamento do porto e alguns tipos de estabelecimentos industriais.
ZI1 – Compreende o atual Distrito Industrial e uma área contígua. Permite somente
indústrias com baixo potencial de poluição ambiental, conforme classificação do
Departamento do Meio Ambiente da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado.
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Zonas de
Ocupação
Extensiva (ZOE)
Zonas Especiais
(ZE)

Zonas de
Proteção
Ambiental
(ZPA)

ZI2 – Localiza-se junto ao futuro porto e permite a localização de indústrias com maior
potencial de poluição ambiental. Para sua implantação deverão atender às exigências do
Departamento do Meio Ambiente da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Estado.
Nesta área deverão ser mantidas as características atuais de uso rural. Destina-se a usos que
não exijam a implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos onerosos.
ZE1 – Área de Segurança (13º Grupo de Artilharia de Campanha e 3º Batalhão de Engenharia
de Combate).
ZE2 – Campus Universitário e seu entorno.
ZE3 – Núcleo de Lazer (Hipódromo, Kartódromo e Camping).
ZPA1 – Seu objetivo é a proteção da vegetação natural situada numa faixa de 100m (cem
metros) de largura de cada lado das margens do Rio Jacuí (letra “a” do artigo 2º do Código
Florestal) servindo também como área de lazer para a população.
ZPA2 – Tem a função de isolar as Zonas Industriais um e dois (ZI1 e ZI2) das demais zonas
urbanas, através de uma barreira de vegetação de porte com 15m (quinze metros) de
largura.
ZPA3 – Possui a função de amenizar com vegetação as interferências do Leito da Rede
Ferroviária (15m de cada lado além da faixa de domínio) – artigo 4º inciso III da Lei Federal
nº 6766 e letra “c” do artigo 3º do Código Florestal.
ZPA4 – Tem o objetivo de amenizar com vegetação a futura BR – 153 das áreas periféricas
(15m de cada lado além da faixa de domínio) – artigo 4º inciso III da Lei Federal nº 6766 e
letra “c” do artigo 3º do Código Florestal.
ZPA5, ZPA6 e ZPA7 – Têm o objetivo de preservar a vegetação de porte existente nestes
locais.
ZPA8 – tem o objetivo de preservar as encostas e o topo do Morro da Cruz (letras “d” e “e”
do artigo 2º do Código Florestal).
Fonte: Adaptado do Plano Diretor de Cachoeira do Sul (1983).

Os índices urbanísticos estabelecidos no Plano Diretor determinaram densidades
líquidas máximas para as zonas residenciais e comerciais que variam de 238 a 1.000 habitantes
por hectare. Para a Zona Residencial um (ZR1) o limite máximo será de 238 habitantes por
hectare, para a Zona Residencial Dois (ZR2) será de 600 habitantes por hectare e para Zona
Residencial Três (ZR3) será de 1.000 habitantes por hectare (PLANO DIRETOR DE CACHOEIRA
DO SUL, 1983).
A Figura 3 apresenta o mapa do zoneamento urbano definido no Plano Diretor de
Cachoeira do Sul.
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Figura 3 – Mapa de zoneamento urbano de Cachoeira do Sul

Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul (2020).

Ressalta-se que o Plano Diretor de Cachoeira do Sul está sendo revisado e atualizado,
e deve ser instituído em 2020.
1.1.4 Áreas dispersas e de interesse social
De acordo com informações do município, Cachoeira do Sul possui redutos de
comunidades quilombolas, indígenas ou tradicionais, que são definidas como:
Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos
naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos
pela tradição (BRASIL, 2007).

Foram encontradas duas áreas dispersas de interesse social no município: o Quilombo
Cambará, localizado nas Coordenadas Geográficas: Lat: 30°19'17.63"S, Long: 53°13'38.03"O
(Figura 4), e a Aldeia Indígena Yguabiju (Figura 5), localizada nas Coordenadas Geográficas: Lat:
30º13'20,17"S Long: 52º51'0,83"O (Figura 6). Segundo MACHADO et al. (2018), a comunidade
quilombola dedica-se à produção para o consumo da família, embora grande parte da
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comunidade necessita trabalhar nas propriedades rurais vizinhas e em estabelecimentos
comerciais. Para a comunidade indígena, a produção agrícola é orientada para o consumo das
famílias, conciliando com a área de preservação ambiental e a comunidade dedica-se ao
artesanato como principal fonte de renda, possuem uma escola dentro da comunidade e
preservam a língua Guarani (MACHADO et al., 2018).
Figura 4 - Área de interesse social – Centro Comunitário Quilombo Cambará

Fonte: Google Earth (2020).
Figura 5- Área de interesse social – Aldeia Indígena Yguabiju.

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 6- Área de interesse social – Aldeia Indígena Yguabiju

Fonte: Google Earth (2020).

Além destas, o município possui áreas com população de baixa renda localizadas nos
bairros Noêmia, Primavera, Santo Antônio, Cristo Rei, FUNCAP, Ponche Verde, Alto do Amorim
e Marina. Estes bairros são de interesse social do município, visto que a população vive em
situações precárias de saneamento básico.
Diante deste contexto e considerando a relevância social destas áreas, o município
apresenta um Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, criado pela Lei Municipal
nº 4.459/2016, o qual possui as seguintes atribuições:
Art. 2º O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial possui as seguintes
atribuições:
I - Discutir sobre conveniência e oportunidade de implantação de programas,
projetos, ações afirmativas e serviços, referentes às políticas sociais básicas de
educação, saúde, recreação, esporte, lazer, profissionalização e assistência social
para aqueles que delas necessitam, para que possa assegurar a plena inserção da
comunidade negra, indígena e demais segmentos étnicos da população na vida
socioeconômica do município, encaminhando o resultado das discussões à
coordenadoria e ao Gabinete do Prefeito;
II – Promover a participação das comunidades negra, indígena e demais segmentos
étnicos, e representá-las na formação de decisões acerca de políticas públicas de
promoção da igualdade racial, perante o Poder Executivo;
III – Participar como órgão consultivo e propositivo das decisões relativas às políticas
públicas que promovam a cidadania das populações e a igualdade nas relações
sociais de gênero da população negra, indígena e demais segmentos étnicos;
IV – Sugerir ao Poder Executivo a modificação ou revogação de leis, regulamentos,
usos e práticas que constituam discriminações de natureza étnico-racial, social,
econômica, cultural, religiosa e quaisquer formas de intolerâncias;
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V – Monitorar e avaliar as políticas de promoção da igualdade racial desenvolvidas
pelo Poder Executivo;
VI – Desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos problemas sócio-raciais
vividos pela comunidade negra, indígena e demais segmentos étnicos de Cachoeira
do Sul;
VII – Auxiliar no encaminhamento de denúncias e informações de atos
discriminatórios, adotando as providências necessárias à apuração dos fatos pelos
órgãos competentes;
VIII – Opinar, enquanto órgão consultivo, sobre o orçamento municipal destinado ao
desenvolvimento de programas, projetos, ações afirmativas e serviços que visem a
promoção da igualdade racial;
IX – Elaborar seu regimento interno, bem como suas alterações;
X – Promover intercâmbio entre as entidades e o conselho;
XI – Receber orientações, solicitações e sugestões oriundas das entidades
representativas das etnias que compõem a população de Cachoeira do Sul;
XII – Apoiar eventos com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira;
XIII – Incentivar em todas as áreas de produção de conhecimento, a realização de
pesquisas sobre a memória das culturas das populações étnicas e racialmente
discriminadas, promovendo ainda, o estudo nas áreas da educação, saúde, jurídica,
letras, ciências, artes, história, filosofia, ecologia, política e religião, dentre outras;
XIV – propor políticas públicas comprometidas com a superação dos preconceitos, da
discriminação e das desigualdades (CACHOEIRA DO SUL, 2016).

1.2. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
1.2.1 Geologia
A caracterização geológica de uma área inclui a determinação dos litotipos ali
existentes, sua estratigrafia e modo de ocorrência, suas relações de contato e as estruturas,
tectônicas ou não. A caracterização geológica é feita através de textos explicativos
acompanhados de mapas que contextualizam espacialmente as unidades descritas.
A área de Cachoeira do Sul abrange a porção centro-norte do Escudo Sul-RioGrandense, o qual está inserido no segmento sul da Província Mantiqueira (ALMEIDA et al.,
1977). No Estado do Rio Grande do Sul, esta província limita-se a leste com a Província Costeira
e a norte e oeste com a Província Paraná. Na Província Costeira estão representados
sedimentos cenozóicos da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, cuja evolução foi
condicionada por uma sequência de eventos transgressivo-regressivos relacionados aos
processos glacio-eustáticos iniciados ao final do Terciário. A Figura 7 apresenta a geologia de
Cachoeira do Sul.
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Figura 7 - Contexto geológico do município de Cachoeira do Sul

Fonte: CPRM (2008).

A Província Paraná compreende formações sedimentares depositadas desde o
Permiano até o Jurássico, sobrepostas e/ou intrudidas por rochas relacionadas ao
magmatismo Serra Geral, de idade cretácica. O Escudo Sul-Rio-Grandense congrega
associações de rochas metamórficas, ígneas e sedimentares, de idade, origem e evolução
diversas, distribuídas num complexo arranjo tectono-estratigráfico, controlado por
lineamentos regionais NE-SW e NW-SE, que segmentam este escudo. A constatação de que os
diferentes compartimentos tectônicos da porção meridional da Província Mantiqueira
apresentam associações petro tectônicas distintas (Fragoso Cesar et al.,1982a) alicerçaram
modelos de evolução geológica elaborados com base na teoria da tectônica de placas
(FERNANDES et al., 1992).
Presentemente é consensual que a evolução do escudo é resultante de colagem
orogênica de ambientes geotectônicos distintos, constituídos de associações de rochas
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específicas, embora os modelos apresentados sejam divergentes quanto a seus aspectos
genético-evolutivos. Chemale Jr. et al. (1995), com base em determinações radiométricas pelo
método U/Pb em zircão, caracterizaram quatro unidades geotectônicas: 1) Complexo
Granulítico Santa Maria Chico – constituído de gnaisses quartzo-feldspáticos, gnaisses
máficos, anortositos, ultramafitos e rochas supra crustais metamorfizadas na fácies anfibolito
a granulito, de idade paleoproterozóica; 2) Cinturão Vila Nova – congrega gnaisses tonalíticos
a monzograníticos com intercalações de anfibolitos, ultramafitos e mármores da fácies
anfibolito, do Grupo Cambaí; rochas metavulcano-sedimentares, justapostas a rochas máficoultramáficas, metamorfizadas na fácies xisto-verde a anfibolito; e corpos básico-ultrabásicos
estratiformes, reunidos no Super-grupo Vacacaí. Essa associação petrotectônica seria
resultante de adição juvenil no Neoproterozóico e teria sido formada pelo Evento São Gabriel
(750-700Ma); 3) Cinturão Tijucas – compreende rochas supra crustais do Grupo Porongos, da
fácies xisto-verde a anfibolito, estruturalmente sobrepostas aos Gnaisses Encantadas de idade
paleoproterozóica. Dados U/Pb em zircão para metavulcânicas do Grupo Porongos
forneceram uma idade mínima de 1.400Ma (Orlandi Fo, 1990), mas sua formação é atribuída
ao Evento Dom Feliciano; e 4) Cinturão Dom Feliciano – constituído de rochas pré-brasilianas
(Gnaisses Chanã e Anortosito Capivarita) e uma associação de gnaisses, migmatitos e granitos
do Complexo Pinheiro Machado, com pico tectono-metamórfico principal em torno de 600Ma.
Segundo os mesmos autores, à exceção dos terrenos granulíticos Santa Maria Chico,
provavelmente gerados no Arqueano e metamorfizados no Paleoproterozóico, as demais
unidades foram geradas e/ou intensamente de forma das do Ciclo Brasiliano, dominado por
dois eventos tectônicos principais: São Gabriel e Dom Feliciano, com picos tectonometamórficos entre 753 e 704Ma e em torno de 600Ma, respectivamente. Fernandes et al.
(1995b) propõem que o Cinturão Dom Feliciano, congregando os cinturões Vila Nova, Tijucas
e Dom Feliciano sensu Chemale Jr. et al. (1995b), constitui o registro catazonal de um antigo
orógeno, gerado pela colagem orogênica resultante da colisão entre os crátons Rio de La Plata
e Kalahari durante o Neoproterozóico. Reconhecem, de leste para oeste, quatro associações
petrotectônicas: 1) Arco Magmático I – constituído por rochas graníticas calcialcalinas
deformadas e metamorfizadas em alto grau, agrupadas nos complexos gnáissicos Arroio dos
Ratos, intrusivo em paragnaisses do Complexo Metamórfico Várzea do Capivarita, e Piratini; 2)
Associação do Embasamento Retrabalhado – compreendendo gnaisses do embasamento
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paleoproterozóico (Gnaisses Encantadas) e granitos milonitizados tectonicamente
intercalados em rochas supra crustais metamorfizadas (Complexo Metamórfico Porongos); 3)
Arco Magmático II – composto por granitóides orogênicos (Complexo Cambaí), rochas máficoultramáficas e uma sequência de rochas supracrustais metamorfizadas (Sequência
Metamórfica Vacacaí); e 4) Cráton Rio de La Plata – representado pelo Complexo Granulítico
Santa Maria Chico. Manifestações tardias do Ciclo Brasiliano estão representadas por
coberturas sedimentares e vulcano-sedimentares que constituem os depósitos da Antefossa
Molássica (Fragoso Cesar,1980), Calha Molássica do Sudeste (JOST & HARTMANN, 1984) ou
Sequências Paraplataformais (HORBACH et al., 1986). Chemale Jr. et al. (1995) consideram que
as sequências sedimentares e vulcano-sedimentares, depositadas sobre o Embasamento
Paleoproterozóico e sobre o Cinturão Vila Nova, bem como o plutonismo associado, foram
gerados imediatamente após o término da principal fase tectônica do Evento Dom Feliciano.
A porção inferior dessas sequências teria sido depositada em um regime tectônico de
empurrão, enquanto as seções estratigráficas intermediária e superiores - estariam
relacionadas a um regime transtensional. Por sua vez, Fernandes et al. (1995) consideram a
sequência sedimentar da Bacia do Piquiri como resultante de deposição em bacias formadas
por movimentos transcorrentes.
1.2.2 Geomorfologia
Cachoeira do Sul está inserida no Domínio Morfo-Estrutural de Bacias e Coberturas
Sedimentares, nas Unidades Geomorfológicas Planícies alúvio-coluvionares, Depressão do Rio
Jacuí, Planalto Rebaixado Sul-Riograndense e Planalto Residual Sul-Riograndense (IBGE,
1986), conforme a Figura 8.
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Figura 8 - Área do município no contexto geomorfológico

Fonte: IBGE (2018).

A Planície Alúvio-Coluvionar corresponde à borda oeste da Planície Gaúcha, no contato
com a unidade de relevo Planalto Sul-Rio-Grandense. Constitui superfície descontínua com
formas planas e pouco inclinadas. A área é drenada pelos baixos cursos de inúmeros rios, os
quais, em sua maioria, deságuam nas lagunas (IBGE, 1986).
A Unidade Geomorfológica Depressão do Rio Jacuí associada a rochas sedimentares de
origem fluvial, caracteriza-se por não apresentar grandes variações altimétricas, com
variações entre 20m e 40m, onde dominam formas alongadas de topos convexos. Ao lado
dessas formas ocorrem vastas superfícies planas, recobertas por colúvios, com dissecação
incipiente, formando colinas.
O Planalto Rebaixado Sul-Riograndense é a unidade que se destaca com o maior
percentual na Bacia do Alto Camaquã, caracterizado pela predisposição a erosão de médio a
muito forte. A falta de padrão estrutural nos modelados de dissecação fluvial converge para a
suscetibilidade a erosão desta região. Esta unidade apresenta formas de relevo de topos
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convexos, geralmente entalhadas por rochas cristalinas e sedimentos, além da presença de
topos estreitos e alongados (IBGE, 2003).
O planalto residual Sul-Riograndense assim como os planaltos rebaixados, também
possui modelados de dissecação com relevo de topos convexos e topos 40 estreitos e
alongados. Todavia esta unidade apresenta menor suscetibilidade à erosão, que alterna em
fraca e média predisposição (HERRMANN; ROSA, 1990).
1.2.3 Pedologia
A pedologia trata dos processos de formação de solo. Assim, a caracterização
pedológica de uma área envolve a compreensão da diversidade dos tipos de solo tanto
espacialmente, mostrando o comportamento do solo ao longo do município, quanto
temporalmente, compreendendo-se o processo evolutivo dos solos até o momento em que se
encontram.
O solo é um recurso natural lentamente renovável, encontrado em diferentes posições
na paisagem e sua origem está associada com a alteração de rochas e sedimentos, pela ação
das variações climáticas e dos organismos vivos ao longo do tempo. As diferentes
combinações entre estes fatores dão origem a diferentes tipos de solos, com características e
propriedades extremamente variadas. Em Cachoeira do Sul são encontrados diversos tipos de
solos denominados de Gleissolos, Chernossolos, Argissolos, Neossolos Planossolos e
Luvissolos (Figura 9).
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Figura 9 - Contexto pedológico municipal

Fonte: IBGE (2018).

De acordo com EMBRAPA (2019), os Gleissolos são solos minerais, hidromórficos,
desenvolvidos a partir de sedimentos recentes não consolidados, de constituição argilosa,
argilo-arenosa e arenosa, do período Holoceno. Podem ocorrer com algum acúmulo de
matéria orgânica, porém, com o horizonte glei iniciando dentro de 50 cm da superfície, ou
entre 50 e 125 cm, desde que precedido por horizontes com presença de mosqueados
abundantes e cores de redução. Compreende solos mal a muito mal drenados e que possuam
características resultantes da influência do excesso de umidade permanente ou temporário,
devido a presença do lençol freático próximo à superfície, durante um determinado período
do ano. Apresentam um horizonte subsuperficial de coloração acinzentada, cinzenta, com
mosqueados amarelados ou avermelhados, oriundos da oxidação do ferro na matriz do solo,
em consequência dos fenômenos de oxirredução. São solos bastante diversificados em suas
características físicas, químicas e morfológicas, devido às circunstâncias em que são
formados, de aporte de sedimentos e sob condição hidromórfica. Podem ser eutróficos,
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distróficos, com argilas de atividade alta ou baixa, acidez moderada a forte. De um modo geral,
apresentam sequência de horizontes A ou Ag, Cg; A, Big, Cg; A, Btg, Cg; H (menor que 40 cm),
Cg. O horizonte A comumente é do tipo moderado ou proeminente.
O termo Chernossolo lembra solos escuros com alta fertilidade química. São solos rasos
a profundos, apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-B-C. Caracterizam-se por
apresentar razoáveis teores de material orgânico, o que confere cores escuras ao horizonte
superficial que é do tipo A chermozêmico. Além disso, têm alta fertilidade química, com
saturação por bases ≥ 65% e alta CTC em todo o perfil (STRECK et al., 2002). Os Chernossolos
Argilúvicos apresentam horizonte B textural ou B nítico e um elevado teor de ferro (≥ 18%)
identifica os Chernossolos Argilúvicos férricos. Os Chernossolos Argilúvicos ocupam áreas de
pequena extensão, em relevo ondulado a forte ondulado, o que dificulta a mecanização,
exigindo práticas conservacionistas intensivas. Oferecem condições para uso com culturas
anuais, fruticultura, pastagens e reflorestamento (STRECK et al., 2002).
Os Argissolos são solos profundos a muito profundos, bem drenados e apresentam um
perfil com uma sequência de horizontes A-Bt-C ou A-E-Bt-C, onde o horizonte Bt é do tipo B
textural contendo argila com baixa CTC (T < 27cmolc/kg). Apresentam tipicamente um perfil
com um gradiente textural, onde o horizonte B sempre é mais argiloso em comparação aos
horizontes A ou A+E. Esses solos podem ser originados dos mais diversos tipos de rochas, como
os basaltos, granitos, arenitos e outros sedimentos (EMBRAPA, 2009). Os Argissolos foram
identificados em Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos, de acordo com a cor
que predomina no horizonte B textural. Em função das características químicas, os Argissolos
Vermelhos ou Argissolos Vermelho-Amarelos são distinguidos em distróficos (=saturação por
bases <50%), eutróficos (=saturação por bases >50%) ou alumínicos (=Al trocável >4cmolc/kg e
saturação por Al >50%). Estas classes, por sua vez, são diferenciadas no quarto nível em
arênicos, espessarênicos, abrúpticos, latossólicos ou alissólicos. Os argissolos que
apresentam simultaneamente mudança textural abrupta e horizontes A ou A+E de textura
arenosa são distinguidos em arênicos quando o horizonte B inicia entre 50 e 100cm de
profundidade e como espessarênicos quando o horizonte B inicia em profundidade >100cm.
Por sua vez, aqueles que têm mudança textural abrupta, mas não textura arenosa nos
horizontes A ou A+E, constituem os abrúpticos. Os argissolos que apresentam além do
horizonte B textural algumas feições de horizonte B latossólico são considerados como
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intermediários para a classe dos latossolos, sendo denominados de latossólicos. Da mesma
forma, os Argissolos considerados alissólicos no quarto nível categórico apresentam
características intermediárias para a classe dos Alissolos, com atividade de argila > 18 cmolc/kg
no horizonte B (IBGE, 2007). De forma geral, os Argissolos podem apresentar limitações
químicas devido à baixa fertilidade natural (distróficos), forte acidez e alta saturação por
alumínio (alumínicos). Nos alumínicos a toxidez por alumínio em profundidade é de difícil
correção. As limitações físicas dos Argissolos referem-se a textura, espessura da camada
arenosa com mudança textural abrupta (arênicos e espessarênicos), só mudança textural
abrupta (abrúpticos) e declividade, determinam a susceptibilidade à erosão hídrica e o
potencial de uso. Nos Argissolos com textura arenosa nos horizontes superficiais (A+E) e com
mudança textural abrupta há uma rápida infiltração da água, enquanto no horizonte B textural
a permeabilidade é menor. Consequentemente a saturação é alcançada tanto mais
rapidamente quanto menor for a espessura dos horizontes A+E, dando início ao escorrimento
superficial. Assim, em condições de mesma declividade, quanto mais próximo à superfície for
o início do B textural mais rapidamente se evidencia a erosão (Argissolos típicos > arênicos >
espessarênicos), menor será a tolerância de perdas de solo e maiores serão as exigências de
práticas conservacionistas. Apesar da evidência da erosão ser menor nos espessarênicos, a
presença do horizonte B em maior profundidade, pode permitir a formação de vossorocas
profundas. Devido à acidez e baixa fertilidade natural, os Argissolos exigem investimentos em
corretivos e fertilizantes para alcançar rendimentos satisfatórios, seja em campo nativo ou
lavoura. A alta susceptibilidade à erosão e degradação, principalmente nos Argissolos com
textura arenosa e mudança textural abrupta, recomenda o uso de culturas anuais em plantio
direto. Na fruticultura recomenda-se a intercalação com plantas protetoras e recuperadores
de solo (IBGE, 2007).
Para EMBRAPA (2009), os neossolos são solos constituídos por material mineral, ou por
material orgânico pouco espesso, que não apresentam alterações expressivas em relação ao
material originário devido à baixa intensidade de atuação dos processos pedogenéticos, seja
em razão de características inerentes ao próprio material de origem, como maior resistência
ao intemperismo ou composição química, ou dos demais condições climáticas,
geomorfológicas e hidrológicas, que podem impedir ou limitar a evolução dos solos.
Apresentam em seu perfil uma sequência de horizontes A-R, A-C, A-C-R, A-Cr-R, O-R ou H-C.
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Estes solos podem apresentar horizonte B desde que tenha insuficiência de requisitos para
qualquer tipo de horizonte B diagnóstico. Apresentam um horizonte A ou O assentado
diretamente sobre o horizonte C ou Cr ou sobre material com 90% de sua massa constituída
por fragmentos de rocha com diâmetro > 2mm, com contato lítico dentro de 50 cm da
superfície do solo (IBGE, 2007). Os Neossolos Litólicos apresentam um horizonte A ou O
assentado sobre rocha parcialmente alterada (horizonte C) ou a rocha inalterada (camada R).
Quando estes solos apresentam maior saturação por bases (> 50%), constituem os Neossolos
Litólicos eutróficos; quando a saturação por bases for baixa (< 50%), são Neossolos Litólicos
distróficos. No quarto nível, os Neossolos Litólicos que apresentam horizonte A chernozêmico
foram identificados como Neossolos Litólicos eutróficos chernozêmicos. De forma geral, os
neossolos demandam grandes preocupações quanto ao uso, devido ao seu baixo grau de
intemperização e sua vulnerabilidade aos processos erosivos (ALHO et al, 2007). Com relação
ao uso e manejo agrícola, estes solos, com sequência de horizontes A-R, devido a pouca
profundidade efetiva para o desenvolvimento de raízes e para o armazenamento de água e,
por ocorrerem em regiões de relevo forte ondulado, com pedregosidade e afloramentos de
rochas, apresentam fortes restrições para culturas anuais, necessitando de preservação
permanente. Já os neossolos com sequência A-C, com contato sobre rocha decomposta e
declividade <15%, podem ser cultivados mediante práticas intensivas de conservação, com
mínima mobilização do solo, através de cobertura permanente do solo e plantio direto. Para
isso, antes do término do ciclo de uma cultura ou logo após a sua colheita, deve-se plantar
uma cultura subsequente, a fim de manter o solo sempre coberto, produzindo anualmente
uma grande quantidade de massa de resíduos culturais, impedindo a erosão, melhorando as
condições físicas e químicas do solo.
Os planossolos são típicos de áreas baixas, onde o relevo permite excesso de água
permanente ou temporário, ocasionando fenômenos de redução que resultam no
desenvolvimento de perfis com cores cinzentas. Uma característica marcante nestes solos é a
presença de um horizonte superficial aluvial de textura arenosa ou média, que contrasta
abruptamente com o horizonte subjacente B, de elevada concentração de argila. Em geral, são
solos mal drenados, com sequência de horizonte A, B e C. São derivados de sedimentos
aluvionares, principalmente provenientes de arenitos e siltitos.
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Os Luvissolos são solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B
textural com argila de atividade alta e saturação por bases alta na maior parte dos primeiros
100 cm do horizonte B (inclusive BA), imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A
(exceto A chernozêmico) ou sob horizonte E, e satisfazendo ao requisito: • Horizontes plíntico,
vértico e plânico, se presentes, não satisfazem os critérios para Plintossolos, Vertissolos e
Planossolos, respectivamente, ou seja, não são coincidentes com a parte superficial do
horizonte B textural (EMBRAPA, 2019).
1.2.4 Hidrologia
A Região Hidrográfica do Guaíba situa-se na região nordeste do RS, entre os paralelos
28ºS e 31ºS e os meridianos 50ºW e 54ºW, abrangendo uma área de 84.763,54 km² e
corresponde a 30% da área total do estado. Esta Região Hidrográfica é formada por 251
municípios e conta com uma população de 5.869.265 habitantes, que representa 61% da
população do Estado. É formada pelas bacias hidrográficas da porção norte e central do
Estado que drenam para o Lago Guaíba: Gravataí, Sinos, Caí e Baixo Jacuí; outras bacias
drenam para o Baixo Jacuí: Alto Jacuí, Taquari-Antas, Pardo e Vacacaí (FEPAM, 2019). O
município de Cachoeira do Sul compreende as Bacias Hidrográficas Vacacaí-Vacacaí-Mirim
(G60) e Lago Guaíba (G80), conforme a Figura 10.
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Figura 10 - Contexto hidrológico regional

Fonte: FEPAM (2005).

A Bacia Hidrográfica do Vacacaí-Vacacaí Mirim (G60) está localizada na porção centroocidental do Estado, entre as coordenadas geográficas 29°35' a 30°45' de latitude Sul e 53°04'
a 54°34' de longitude Oeste. Abrange as províncias geomorfológicas Depressão Central e
Escudo Sul Rio-Grandense. Possui área de 11.077,34 km². A população total é de 384.657
habitantes, abrangendo municípios como Cachoeira do Sul, Júlio de Castilhos, Santa Maria e
São Gabriel. Os principais cursos de água são os arroios Igá, Acangupa e Arenal e os rios
Vacacaí, dos Corvos, São Sepé e Vacacaí Mirim. Os principais usos de água se destinam a
irrigação, dessedentação de animais e abastecimento público (SEMA, 2019).
A Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba (G80) situa-se a leste do Estado do Rio Grande do
Sul, entre as coordenadas geográficas de 29º55' a 30º37' de latitude Sul e 50°56' a 51°46' de
longitude Oeste. Abrange as províncias geomorfológicas do Escuro Uruguaio Sul Riograndense e a Planície Costeira. Possui área de 2.523,62 km² e abrange municípios como
Canoas, Guaíba, Porto Alegre, Tapes, Triunfo e Viamão, com população total estimada em
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1.293.880 habitantes. Os principais cursos de água são o Arroio do Petim, Arroio Araçá, Arroio
Capivara, Arroio Douradinho e o Lago Guaíba. Os principais usos de água destinam-se ao
abastecimento público e irrigação. O forte grau de urbanização na área gera diversos
problemas ambientais, que comprometem a qualidade da bacia. A poluição industrial e o
baixo índice de tratamento do esgoto doméstico são alguns exemplos (SEMA, 2019). A
Figura 11 apresenta os recursos hídricos no território do município de Cachoeira do Sul.
Figura 11 - Rede hídrica municipal

Fonte: UFRGS (2010).

1.2.5 Hidrogeologia
A caracterização hidrogeológica de uma área contempla o comportamento das águas
em subsuperfície. As águas que penetram no solo e passam a fazer parte dos aquíferos
apresentam comportamentos distintos em função das rochas, dos tipos de solo e do regime
hídrico de uma região.
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O município de estudo está inserido dentro do contexto dos Aquicludes EoPaleozóicos, Equitardos Permianos, Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II, Sistema
Aquífero Palermo/Rio Bonito e Sistema Aquífero Santa Maria (CPRM, 2014), apresentado na
Figura 12.
Figura 12 - Contexto hidrogeológico municipal

Fonte: CPRM (2014).

Os Aquicludes Eo-Paleozóicos ocupam as áreas do centro ao leste do embasamento
cristalino entre os municípios de Cachoeira do Sul, Bagé, Lavras do Sul e Vila Nova do Sul.
Constituem-se de arenitos finos a médios, róseos a avermelhados, muito endurecidos pelos
cimentos ferruginosos, calcíticos e silicosos, proporcionando uma porosidade muito baixa.
Também se intercalam espessas camadas de conglomerados e ritmitos pelíticos (turbiditos).
Apesar da predominância de arenitos, a sua cimentação praticamente impermeabiliza a rocha,
dando como resultado poços tubulares secos ou de vazão insignificante (CPRM, 2014).
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Os Equitardos Permianos localizam-se em uma estreita faixa na depressão periférica,
circundando o embasamento cristalino, desde Candiota no sul do Estado até Taquara no leste.
Tratam-se de siltitos argilosos, argilitos cinza-escuros, folhelhos pirobetuminosos e pequenas
camadas de margas e arenitos. Normalmente os poços que captam somente essas litologias
apresentam vazões muito baixas ou estão secos. As capacidades específicas são geralmente
inferiores a 0,1 m³/h/m e as águas podem ser duras, com grande quantidade de sais de cálcio
e magnésio (CPRM, 2014).
O Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II compreende basicamente as áreas
correspondentes aos limites do embasamento cristalino, e inclui municípios como Bagé,
Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul e pequena porção de Porto Alegre. Compreende todas
as rochas graníticas, gnáissicas, andesíticas, xistos, filitos e calcários metamorfizados que
estão localmente afetadas por fraturamentos e falhas. Geralmente apresentam capacidades
específicas inferiores a 0,5 m³/h/m, ocorrendo também poços secos. As salinidades nas áreas
não cobertas por sedimentos de origem marinha, são inferiores a 300 mg/l. Poços nas rochas
graníticas podem apresentar enriquecimento em flúor (CPRM, 2014).
O Sistema Aquífero Palermo/Rio Bonito circunda a região alta das rochas do
embasamento cristalino, desde Candiota até Santo Antônio da Patrulha, passando ainda pelos
municípios de Dom Pedrito, São Gabriel, Minas do Leão e Cachoeirinha. Suas litologias são
representadas por arenitos finos a médios, cinza a esbranquiçados, intercalados com camadas
de siltitos argilosos, carbonosos de cor cinza-escuro. As capacidades específicas são em média
inferiores a 0,5 m³/h/m. As salinidades variam entre 800 e 1500 mg/l. Em grandes
profundidades as águas são salinas com sólidos totais dissolvidos superiores a 10000 mg/l
(CPRM, 2014).
A área aflorante do Sistema Aquífero Santa Maria está restrita à região central do
Estado, entre os municípios de Mata e Taquari. Apresenta arenitos grossos a conglomeráticos
na base, lamitos avermelhados, siltitos e arenitos finos a médios no topo. As capacidades
específicas variam de 0,5 a 1 m³/h/m nas áreas de afloramento e alcançam 4 m³/h/m nas áreas
confinadas. A salinidade varia de 50 a 500 mg/l e, entretanto, em algumas regiões confinadas
são encontrados valores superiores a 2000 mg/l e teores de flúor acima do limite de
potabilidade (CPRM, 2014).
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1.2.6 Clima e meteorologia
O clima é um conjunto de dados que representam as condições atmosféricas de uma
região durante um período cronológico específico. O tipo de clima depende da latitude,
altitude, relevo e radiação solar e, para a análise de um clima, se considera dados de
temperatura, umidade, vento e precipitação. Além disso, o clima interfere diretamente na vida
da Terra, assim como o ser humano também pode alterar o clima (CRUZ et al, 2005).
O clima possui três escalas climáticas quando analisados em relação ao tempo e ao
espaço que ocorrem: macroclimática, mesoclimática e microclimática (EMBRAPA, 2003). Já se
sabe que o clima e as atividades humanas estão diretamente relacionados; anteriormente o
clima exercia controle sobre o homem e seu modo de vida, porém, com o passar dos anos, as
atitudes antrópicas estão influenciando o clima (ROSSATO, 2011).
Analisando através do sistema criado por Köppen, o Rio Grande do Sul integra a área
classificada primeiramente como “C” ou zona temperada. A segunda letra estabelece o tipo de
clima dentro do grupo e analisa as particularidades quanto a pluviometria da região. Sendo
assim, o tipo fundamental “Cf” enquadra-se em clima temperado húmido sem estação seca.
No clima temperado o inverno e verão são bem definidos, tendo as médias de temperatura do
ar nos três meses mais frios do ano compreendidas entre -3°C e 18°C, enquanto que a
temperatura média do mês mais quente é superior a 10°C (PEEL, 2007).
No Estado ocorrem os climas classificados como "Cfa" e "Cfb". A terceira letra refere-se
ao subtipo de clima, de acordo com as variações de temperatura do ar (PEEL, 2007). As regiões
que se classificam como clima temperado úmido com verão quente (“Cfa”) caracterizam-se
por possuírem temperaturas no mês mais frio inferior a 18°C (mesotérmico) e temperatura
média no mês mais quente acima de 22°C, com verões quentes, geadas pouco frequentes e
tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca
definida. Já o clima temperado úmido com verão temperado ("Cfb") também apresenta
chuvas durante todos os meses do ano, possuindo a temperatura média do mês mais quente
abaixo de 22°C e a do mês mais frio (mesotérmico) abaixo de 18ºC, sem estação seca definida
(MANOSSO et al., 2013). O clima “Cfa” é encontrado basicamente nas áreas mais elevadas do
estado, como a região Nordeste, com altitudes superiores a 600 metros (MORENO, 1961).
Sendo que no estado as chuvas no Rio Grande do Sul apresentam distribuição espacial mais
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uniforme (NIMER, 1990). As características climatológicas do Estado do Rio Grande do Sul são
apresentadas na Figura 13.
Figura 13 – Clima do Rio Grande do Sul

Fonte: Pessoa (2017).

Conforme a Figura 13 apresentada anteriormente, Cachoeira do Sul está localizado na
região de clima Cfa. Como o município não possui estação meteorológica, para a coleta de
dados referentes às temperaturas, precipitação, umidade e ventos, optou-se por adquirir
dados da estação meteorológica do município de Santa Maria, por ser o município mais
próximo que possui estação meteorológica com dados históricos e atuais. Os dados foram
adquiridos na fonte de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da Estação nº
83936 de Santa Maria, localizada nas coordenadas 29,7 Sul e 53,7 Oeste, em altitude de 95
metros.
Todos os dados são referentes às médias calculadas bom base nos últimos 10 anos,
sendo calculados a partir da média mensal para cada ano. As temperaturas estão expressas
em graus Célsius (°C), a umidade relativa do ar expressa em porcentagem (%), a velocidade dos
ventos em metros por segundo (m/s) e a médias de precipitação em milímetros (mm).
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A relação de temperaturas pode ser observada na Tabela 3, na qual são apresentados
os resultados obtidos após a compilação e análise dos dados da estação meteorológica,
separados em temperatura mínima e máxima, e a temperatura média do ano. Os dados
utilizados foram trabalhados com base de médias mensais de todos os anos. Ainda, a Figura 14
apresenta estes dados na forma de gráfico, em que se observa o aumento das temperaturas
médias analisadas.
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Tabela 3 - Temperaturas anuais médias na estação meteorológica de Santa Maria
Temperatura Máxima Média (ºC)
Temperatura Mínima Média (ºC) Temperatura Média (ºC)
26
14
20
25
14
19
26
15
20
26
15
20
26
14
20
27
16
21
26
16
21
26
15
21
25
15
20
27
16
22
26
17
21
Fonte: INMET (2020b).
Figura 14- Variação da temperatura anual média na estação meteorológica de Santa Maria

Fonte: Empresa Executora (2020).

Cachoeira do Sul apresenta temperaturas médias semelhantes à Santa Maria,
entretanto, ocorrem picos de temperaturas máxima e mínima, podendo ultrapassar os 35ºC
no verão e ser menor que 10ºC no inverno.
A umidade relativa do ar indica quão próximo o ar está da sua saturação, isso porque
ela expressa a quantidade de moléculas de água existentes no ar. Pode ser observado que a
umidade relativa do ar encontrada caracteriza o clima úmido da região, sendo calculada a
partir das médias mensais, apresentada na Tabela 4. Na mesma tabela são apresentadas as
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médias anuais da velocidade dos ventos, como também a precipitação média e a acumulada
nos anos analisados.
Tabela 4 - Médias de umidade relativa do ar, velocidade média do vento, precipitação média por mês e
precipitação total ocorrida durante o ano na estação meteorológica de Santa Maria
Velocidade Média
Umidade Média
Precipitação Média
Precipitação Acumulada
Ano
do Vento (m/s)
Relativa (%)
Mensal (mm)
Anual (mm)
2009
2,14
81,23
146,90
2.155
2010
2,04
78,28
121,20
1.790
2011
2,25
78,41
113,05
1.269
2012
2,18
78,13
122,05
1.581
2013
2,18
82,06
111,10
1.575
2014
2,10
79,68
199,20
2.249
2015
2,01
80,46
150,35
2.183
2016
2,06
80,56
112,55
1.549
2017
2,14
80,07
169,35
1.943
2018
1,89
81,19
148,80
1.815
2019
2,04
79,63
148,85
2.041
Fonte: INMET (2020b).

Cachoeira do Sul se enquadra nos dados apresentados anteriormente, porém ocorrem
picos de precipitação ao longo do ano, além de granizo em todas as estações do ano, bem
como geada forte no inverno. Ainda, a partir da Tabela 4, observa-se um período de 5 (cinco)
anos de retorno das maiores precipitações acumuladas anuais e, dessa forma, é possível que
o ano de 2020 também apresente altos índices de precipitação para o município.
Observa-se, na Figura 15, dados de precipitação e acumulado de chuva no ano de 2019,
em que, no mês de outubro o acumulado de chuva ultrapassou 400 mm, e o mês com menor
índice de precipitação foi junho.
Figura 15 - Chuva acumulada mensal para 2019 na estação meteorológica de Santa Maria

Fonte: INMET (2020a).
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O município também apresenta maiores precipitações nos meses de verão e menores
índices nos meses de inverno, como Santa Maria.
1.2.7 Vegetação
O Rio Grande do Sul apresentava até meados do século XX, uma cobertura vegetal rica
e diversificada. Porém as imigrações e as colonizações que ocorreram no decorrer da história,
trouxeram consigo o desmatamento, principalmente a partir das imigrações alemãs e
italianas, de tal forma que hoje os resquícios de mata nativa se resumem às regiões marginais
dos rios e arroios, nas áreas de maior altitude e de algumas zonas ainda preservadas.
Atualmente, a cobertura vegetal original está praticamente restrita aos pontos de acentuado
declive e aos topos dos morros (RAMBO, 1994).
Para Rambo (1994), o Estado caracteriza-se por apresentar diversas formações
vegetais, o que representa uma ampla riqueza biológica, tanto da flora quanto da fauna. Essas
formações vegetais fazem parte do Bioma Mata Atlântica e do Bioma Pampa.
O município está localizado no Vale do Jacuí, microrregião de Cachoeira do Sul e
mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense, e, segundo Teixeira e Neto (1986), está inserido
em uma região com predominância de vegetação denominada de Floresta Estacional
Decidual, apresenta Áreas de Tensão Ecológica e Savana (Cerrado e Campo), conforme
demonstrado na Figura 16. As Figuras 17, 18 e 19 apresentam a vegetação encontrada no
município.
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Figura 16 - Formação florestal no Rio Grande do Sul

Fonte: Fonte: IBGE (2006), adaptado pelos autores, VALÉRIO, D.A et al, 2017.
Figura 17 - Savana e Floresta Estacional Decidual

Figura 18 - Área úmida, vegetação rasteira e
formação vegetal arbórea

Fonte: Empresa Executora (2019).

Fonte: Empresa Executora (2019).

Figura 19- Área de campo e vegetação esparsas

Fonte: Empresa Executora (2020).

49

1.2.7.1 Campos naturais (estepe – savana)
Os Campos Naturais, ou Estepes-Savana, são formações vegetais que constituem uma
região natural e pastoril, com coxilhas cobertas por campos localizadas em planícies e
constituídas basicamente por gramíneas, formando um grande tapete vegetal. Esse
ecossistema está associado ao Bioma Pampa e ocupa aproximadamente 63% do território do
estado (TEIXEIRA & NETO, 1986).
Também chamado de campanha gaúcha ou campos sulinos, os solos dos campos
temperados são férteis devido à decomposição das gramíneas mortas durante o
congelamento, por isso são ideais para atividades agrícolas, que representam uma das
principais ameaças a esses ambientes (TEIXEIRA & NETO, 1986).
A ocorrência de campos naturais (estepe-savana) na região de Cachoeira representa o
limite setentrional do bioma pampa.
1.2.7.2 Área de tensão ecológica
Áreas de tensão ecológica: constituem os contatos entre tipos de vegetação que podem
ocorrer na forma de ecótono, quando a transição se dá por uma mistura florística, ou na forma
de encrave quando existe uma transição edáfica. Havendo essa transição, ocorre uma
interpenetração dos tipos de vegetação. No segundo caso, é um artifício cartográfico usado
quando a escala de mapeamento não separar os tipos de vegetação presentes na área,
indicando, porém, sua ocorrência (TEIXEIRA & NETO, 1986).
Ao Sul do município, nos tabuleiros da Serra do Sudeste, a vegetação natural é
heterogênea e apresenta regiões de ecótono, caracterizado por áreas de tensão ecológica e
savanas com predomínio de espécies pioneiras (TEIXEIRA & NETO, 1986).
1.2.7.3 Floresta Estacional Decidual
O termo decidual expressa o grau de retenção foliar dos elementos arbóreos e
arbustivos dos estratos principais encontrados em uma determinada formação vegetal em
uma determinada época. A Floresta Estacional Decidual, refere-se à dependência da
vegetação em relação às estações do ano, ocorre em locais com dois períodos climáticos bem
definidos e a denominação decidual justifica-se pelo fato de 60% dos indivíduos perderem as
folhas no outono/inverno. Sua estrutura está representada por dois estratos arbóreos
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distintos: um emergente, aberto decíduo, com altura variando entre 25 m a 30 m, e outro,
dominado e contínuo, de altura não superior a 20 m, formado principalmente por espécies
perenifoliadas, além de um estrato de arvoretas. A fisionomia decidual desta floresta é
determinada pelo dossel emergente, dominado por leguminosas caducifólias que se destacam
a Apuleia leicarpa (Vogel) J. F. Macbr. (grápia) e a Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
(angico). Esta cobertura tem ocorrência predominante nas encostas e nos topos dos morros
na Encosta da Serra Geral (TEIXEIRA & NETO, 1986).
1.2.7.4 Formação Aluvial
A formação Aluvial reveste a Depressão central gaúcha, regiões da Campanha e
Planalto, não variam topograficamente e apresentam sempre os ambientes repetitivos, dentro
dos terraços aluviais dos flúvios. Trata-se de formação ribeirinha ou floresta ciliar que ocorre
ao longo dos cursos de água ocupando os terrenos antigos das planícies quartenárias, que se
caracterizam por proteger o solo de processos erosivos que podem assoriar os leitos dos rios.
Esta área de cobertura florestal encontra-se bastante reduzida dos seus elementos principais
explorados para uso doméstico, sendo considerada a mais antropizada, onde a mata cedeu
lugar a culturas cíclicas e anuais. Esta unidade fitofisionômica possui poucas variações
estruturais e florísticas, em função das características de drenagem (TEIXEIRA & NETO, 1986).
Assim, nas áreas de drenagem lenta e de inundações periódicas, ocorrem estratos
distintos: um de arvoretas, representado por Sebastiania brasiliensis (sarandi) e Casearia
sylvestris (chá-de-bugre); outro denominado aberto, composto por Inga uruguensis (ingá) e
Salix humboldtiana (salgueiro); finalmente um extrato de solos locais drenados, com cobertura
arbórea densa, representado principalmente por Luehea divaricata (açoita-cavalo) e
Patagomula americana (guajuvira) (TEIXEIRA & NETO, 1986).
1.2.8 Fauna
O Rio Grande do Sul é formado por uma grande diversidade de ambientes, os quais
possuem uma fauna bastante expressiva e diversificada, são encontradas aproximadamente
661 espécies de aves. No entanto, devido ao atual grau de degradação dos ambientes naturais
em território gaúcho, o estado de conservação destas assembleias de aves merece mais
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atenção, visto que se encontram 91 espécies de aves raras e ameaçadas, o que torna mais
relevante os estudos sobre a avifauna em território gaúcho (BENCKE, 2014).
Segundo Rambo (1994), os representantes mais notórios da fauna da Depressão
Central, destacando-se o fato de eles ocorrerem em distribuição semelhante em outras regiões
até o momento examinadas, podem caracterizar-se em três regiões bem definidas que, de
acordo com o autor, são mencionadas o litoral, a campanha e a mata virgem fechada. Segundo
Rambo (1994), os campos da Depressão Central são povoados por carnívoros, roedores, aves,
artrópodes, mamíferos, répteis, ou seja, caracterizando uma fauna bastante expressiva e
diversificada.
Dentre os animais vertebrados, as aves são preferencialmente as mais utilizadas em
estudos ambientais, sendo algumas espécies utilizadas como bioindicadoras de qualidade
ambiental, especialmente no que diz respeito à caracterização do estado de conservação de
ambientes naturais. A avifauna regional possui características próprias, sendo que as
assembleias de aves presentes em cada local são influenciadas pela qualidade do ambiente,
bem como a sazonalidade, estrutura da paisagem e localização geográfica, assim sendo, a
região possuiu uma elevada diversidade de espécies, o que possibilita maior facilidade de
observação e identificação, a ocupação de diferentes nichos tróficos, suas relações
heterogêneas mantidas com o ambiente e por apresentarem hábitos em geral diurnos,
contribuem para a avaliação de um determinado ambiente (BELTON,1993).
Seguindo a descrição faunística de Rambo (1994), aves são inúmeras tais como gavião
carrapateiro (Milvago chimachima), urubu (Cathartes sp.), coruja-do-campo (Speotyto ou Atene
cunicularia), pica-pau-do-campo (Colaptes campestris), anu-branco (Guira guira), tico-tico
(Zonotrichia capensis), cardeal (Paroaria coronata), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), João-debarro (Furnarius rufus), dentre outras aves de expressividade no Rio Grande do Sul que
costumam nidificar nas matas. Estas aves também são encontradas no município.
Os anfíbios são representados por numerosas espécies de rã, sapo e pereca. Segundo
Rambo (1994), a fauna da água no Rio Grande do Sul é bem extensa e importante dentro de
um estudo fisionômico, destacando o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), no topo
dos répteis que habitam o Rio Grande do Sul, seguido de tartaruga-marinha (Trachemys
dorbignyi), cágado (Phrynops hilarii), e diversas espécies de serpentes.
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Dentro da Herpetologia, quanto os Répteis, estão registradas para o Estado do Rio
Grande do Sul, 118 espécies de répteis, sendo que dessas 12 estão incluídas na lista de espécies
da fauna ameaçada de extinção do Estado. Já para os anfíbios encontram-se 81 espécies,
sendo que 16 espécies foram consideradas ameaçadas de extinção. (HERPETOFAUNA, 2010,
BENCKE, 2014).
Quanto aos mamíferos, já foram registrados para o Estado, aproximadamente 141
espécies, significando 27 % do total de mamíferos conhecidos no Brasil, destas, 38 espécies
são consideradas em extinção (BENCKE, 2014).
Entre os carnívoros dos campos, merece destaque, segundo Rambo (1994), o
guaraxaim (Cerdocyon thous). Entre os roedores do campo, o autor menciona a existência de
espécies de murídeos, ratazanas, camundongos, etc. Animal essencialmente de vida noturna,
destaca-se o tatu, a qual a espécie de campo mais avistada é a mulita (Dasypus hybridus).
Embora bastante raro, encontra-se o veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) pelos campos
da Depressão Central Gaúcha (RAMBO, 1994).
Devido à degradação do ambiente, ocupação humana, perseguição, caça e alteração
dos ambientes de ocorrências, faz com que a fauna existente comece a extinguir-se no Estado.
Sendo assim, as florestas remanescentes, certamente apresentam refúgios importantes de
espécies de médio porte ameaçadas de extinção, raras ou vulneráveis, como por exemplo, a
lontra (Lontra longicaudis), entre outros (RAMBO, 1994).
A fauna é condicionada diretamente pelos fatores bióticos e abióticos do ecossistema,
bem como da ação antrópica que atua diretamente nestes dois fatores. Para a fauna regional,
ressalta-se que há poucas informações científicas sobre sua diversidade e abundância, sendo
elas escassas, porém podem-se mencionar como ocorrentes no município, espécies mais
generalistas em termo de habitat, abrigando uma fauna diferenciada, devido ao contato com
as formações diferentes.
Há poucas informações científicas sobre a diversidade e abundância dos
representantes da fauna regional, porém, são citados, por Rambo, 1994, como ocorrentes na
região do entorno, mamíferos de pequeno porte. Para a Mastofauna podemos citar como
ocorrentes: preá (Cavia aperea), camundongo (Mus musculus), ratazana (Rattus novergicus) e
rato-cinza (Rattus rattus). Também há relatos da presença de tatus (Dasypus novemcintus e
Euphractus sexcinctus), gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), ratão-do-banhado
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(Myocastor coypus), ouriço-cacheiro (Sphiggurus spinosus), furão (Galictis cuja) e graxaim-domato (Cerdocion thous). Estas espécies também são encontradas no município.
Como representantes da herpetofauna (anfíbios e répteis) para Cachoeira do Sul podese citar, conforme Rambo (1994), para anfíbios a perereca-comum (Sinax fuscovarius), sapocomum (Chaunus ictericus) e sapo-boi (Odontophrynus americanus). Já os répteis recebem
representantes como o lagarto (Tupinambis merianae), lagartixa-das-casas (Hemidactylus
mabouia), cobra-de-vidro (Ophiodes fragilis), boipeva (Waglerophis merremi), cobra-espada
(Tomodon dorsatus), cobra-cipó (Philodrias olfersi) e dorme-dorme (Sibynomorphus turgidus).
Conforme Rambo (1994), quanto à avifauna local, é citada a ocorrência de joão-debarro (Furnarius rufus), sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), pica-pau-do-campo (Colaptes
campestroides), bentevi (Pitangus sulphuratus), bentevi-rajado (Myiodynastes maculatus),
gavião-carijó (Rupornis magnirostris), gavião-carrapateiro (Milvago chimachima), jaçanã
(Jacana jacana), sargento (Agelaius thilius), suiriri-comum (Tyrannus melancholicus), sanhaçucinzento (Thraupis sayaca), canário-da-terra (Sicalis flaveola), tico-tico (Zonotrichia capensis),
tico-tico-rei (Coryphospingus cucullatus), pomba-rola (Columbia picui), anu-preto (Crotophaga
ani), rabo-de-palha (Guira guira), alma-de-gato (Piaya cayana), caturrita (Myopsitta monachus),
Pica-pau-branco (Melanerpes candidus), Pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus flavescens),
corruíra (Troglodytes aedon), quero-quero (Vanellus chilensis), aracuã (Ortalis guttata), urubude-cabeça-preta (Coragyps atratus), urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura), entre
outros. Nas Figuras 20 a 24 estão apresentadas exemplos da fauna encontrada à campo.
Figura 20 - Noivinha (Xolmis irupero)

Figura 21 - Tatu-mulita (Dasypus hybridus)

Fonte: Empresa Executora (2019).

Fonte: Empresa Executora (2019).
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Figura 22 - Tachã (Chauna torquata)

Figura 23 - Tachã (Chauna torquata)

Fonte: Empresa Executora (2019).

Fonte: Empresa Executora (2019).

Figura 24 - Frango da água comum (Gallinula galeata)

Fonte: Empresa Executora (2019).

1.3. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
1.3.1 Perfil demográfico
O perfil demográfico é a área da ciência geográfica responsável por estudos da dinâmica
populacional humana. Entre os anos de 2000 e 2010, a população de Cachoeira do Sul obteve
um crescimento populacional a uma taxa média anual de 0,47%; o Estado do Rio Grande do
Sul, no mesmo período, obteve a taxa de 0,49%, enquanto que o Brasil obteve a taxa de 1,17%
(ATLAS DO DESENVOLVIMENTO NO BRASIL, 2013a; IBGE, 2019b). Dessa forma, observa-se que
a população do município cresceu em uma menor proporção que a população gaúcha e
brasileira. Na Tabela 5 é demonstrada a população por gênero, com sua respectiva taxa de
urbanização.

População
População total
População residente masculina
População residente feminina

Tabela 5 - Dados demográficos.
População
% do Total
(2000)
(2000)
87.873
100,00
42.698
48,59
45.175
51,41
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População
(2010)
83.827
40.378
43.449

% do Total
(2010)
100,00
48,17
51,83

População urbana
74.119
84,35
71.700
População rural
13.754
15,65
12.127
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a).

85,53
14,47

Segundo o Perfil das Cidades Gaúchas – Cachoeira do Sul, do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), do Departamento de Economia e Estatística
(DEE) e do senso demográfico de 2010, a estimativa do DEE aponta que a população feminina
era maior em número de habitantes que a masculina no ano de 2017 (Figura 25), enquanto que
as estimativas para o ano de 2019 apontavam que a população urbana representava 85,3% da
população total do município, conforme a Figura 26 (SEBRAE, 2019).
Figura 25 - População por gênero

Figura 26 - População urbana e rural

Fonte: SEBRAE (2019).

Fonte: SEBRAE (2019).

Referente à estrutura etária da população de 15 anos de idade e os com mais de 60 anos
de idade, entre a década de 2000 a 2010 passou de 50,92% para 47,47%. A taxa de
envelhecimento, nessa mesma década, passou de 9,50% para 12,09% conforme apresentado
na Tabela 6 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL, 2013a).
Tabela 6 - Estrutura Etária da População - Município - Cachoeira do Sul - RS
População
% do Total
População
Estrutura Etária
(2000)
(2000)
(2010)
Menos de 15 anos
21.303
24,24
16.850
15 a 64 anos
58.224
66,26
56.845
População de 65 anos ou mais
8.346
9,50
10.132
Razão de dependência
50,92
47,47
Taxa de envelhecimento
9,50
12,09
(-) Não possui esse dado.
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a).

% do Total
(2010)
20,10
67,81
12,09
-

Ainda, de acordo com o SEBRAE (2019), o número de pessoas idosas aumentou entre
os anos de 2000 e 2017, enquanto que a população de crianças diminuiu para o mesmo
período, representando o envelhecimento da população do município (Figura 27).
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Figura 27 - População residente em Cachoeira do Sul

Fonte: SEBRAE (2019).

1.3.2 Estrutura territorial
Conforme dados do SEBRAE (2019) e estimativas do DEE, em Cachoeira do Sul a maioria
dos domicílios se encontra na área urbana (Figura 28).
Figura 28 - Domicílios nas áreas urbana e rural

Fonte: SEBRAE (2019).

O mesmo relatório apresenta a estimativa dos setores de desenvolvimento no
município para o ano de 2017, sendo o setor de comércio com maior número de funcionários
em relação ao total, seguido do setor de serviços. O setor com o menor número de funcionários
é a construção civil (Figura 29). Ainda, os segmentos com maior número de empresas são o
comércio varejista de produtos novos não especificados e produtos usados, seguido da
produção de lavouras temporárias, enquanto que o comércio varejista de produtos
alimentícios, bebidas e fumo representa o menor número de empresas, conforme a Figura 30
(SEBRAE, 2019).
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Figura 29 - Setores de desenvolvimento em Cachoeira do Sul

Fonte: SEBRAE (2019).
Figura 30 - Setores por número de empresas em Cachoeira do Sul

Fonte: SEBRAE (2019).

A tendência de desenvolvimento econômico no município é apresentada no item 1.4.1
Atividade econômica, que demonstra a importância e o crescimento do setor agropecuário no
município, bem como o crescimento no número de indústrias. Dessa forma, os eixos de
saneamento, assim como a rede viária, rede elétrica, entre outros, devem acompanhar e
comportar o crescimento econômico do município. Além disso, o município dispõe de Zonas
de Uso definidas em seu Plano Diretor, com delimitação das áreas de acordo com as atividades
a serem desenvolvidas, tais como residenciais, comerciais, industriais e da área rural, além das
áreas restritas à ocupação, as quais estão sendo revistas na atualização do Plano Diretor.
1.3.3 Políticas públicas correlatas ao saneamento básico
1.3.3.1 Saúde
O conhecimento e o diagnóstico situacional e epidemiológico do perfil referente à
saúde de um município são cruciais para que seja possível um planejamento das futuras ações
na área da saúde do mesmo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
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1.3.3.1.1 Estrutura da Secretaria Municipal de Saúde
A Secretaria Municipal da Saúde, criada pela Lei Municipal nº 2366/1990, é o órgão
encarregado de promover: motivação dos programas de atenção à saúde da população;
possibilitar o desenvolvimento dos sistemas municipais de saúde, a partir da articulação
multi-institucional, observando as conjunturas específicas do município; fazer operar sistemas
municipais de saúde capazes de proporcionar serviços com alto grau de resolutividade
dirigidos aos problemas prioritários de saúde; reorientar as atividades de ensino, no sentido
de melhor adequação às necessidades de saúde do município (CACHOEIRA DO SUL, 2020).
Dentre as Unidades vinculadas a Secretaria de Saúde, 06 (seis) são caracterizadas como
Unidade Básica de Saúde – UBS, as quais buscam promover e proteger a saúde, a prevenção
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção
da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das
coletividades (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2020); 8 (oito) são caracterizadas como
Estratégia de Saúde da Família - ESF, que tem como objetivo promover a qualidade de vida da
população e intervir em fatores como falta de atividade física, má alimentação e o uso de
tabaco, que colocam a saúde em risco (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020); 2 (dois) são Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS, destinados ao atendimento das pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semiintensivo, e não intensivo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). Além destes, há o Centro de Saúde
Princesa do Jacuí, Ambulatório Vida e dois Residenciais Geriátricos. Nas Figuras 31 a 42 estão
apresentadas algumas das unidades de saúde visitadas à campo.
Figura 31 – ESF 02 - Carvalho

Figura 32 - UBS 17 - Prado

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 33 - UBS 14 - Marina

Figura 34 - ESF 01 - Promorar

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 35 – ESF 07 - Ponche Verde

Figura 36 - Ambulatório Vida

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 37 - Centro de Saúde Princesa do Jacuí

Figura 38 – ESF 04 - Barcelos

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 39 – ESF 05 – Bom Retiro

Figura 40 – ESF 08 - Ferreira

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 41 – ESF 03 - Noêmia

Figura 42 - UBS 04 – Centro Social Urbano

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

É disponibilizado à população atendimento à saúde com amplo quadro de profissionais
especializados em diferentes áreas. A Tabela 7 apresenta a infraestrutura e os recursos
humanos disponíveis em cada uma das unidades de saúde citados, bem como no CRAS. Já a
Tabela 8, apresenta os atendimentos realizados nas unidades de saúde do município em 2019,
enquanto que a Tabela 9 apresenta as divisões das microáreas do município, bem como a
quantidade de agentes comunitários de saúde e a quantidade de famílias atendidas em cada
microárea.
Tabela 7 - Infraestrutura e recursos humanos disponíveis
Unidade de
Saúde

Quantidade
de veículos

Profissionais disponíveis

27*

Técnico em Enfermagem; Servente; Enfermeiro - ESF; Médico;
Assistente Social
Redutores de danos; Assistente Social; Cozinheira; Visitadora;
Vigilante; Psicólogos; Serventes; Auxiliar de Administração;
Médico – ESF; Auxiliar de Enfermagem; Educador/Cuidador;
Nutricionista
Cozinheira; Psicólogos; Auxiliar de Administração; Assistentes
Sociais; Técnico em Enfermagem; Servente; Auxiliar Social;
Enfermeiro; Auxiliar de Enfermagem; Professora; Cargo em
Comissão
Cargos em Comissão; Auxiliares Sociais; Serventes; Auxiliares
de Administração; Auditora; Visitadora; Nutricionistas;
Estagiário; Técnico Fazendário; Odontólogo; Contabilistas;
Administradores
Serventes; Agentes Comunitários de Saúde; Médico - ESF;
Técnico em Enfermagem – ESF; Enfermeiro - ESF
Agentes Comunitários de Saúde; Técnicos em Enfermagem –
ESF; Enfermeiro – ESF; Odontólogo – ESF; Auxiliar de
Administração; Médico - ESF; Auxiliar de Saúde Bucal;
Servente
Agentes Comunitários de Saúde; Técnico em Enfermagem –
ESF; Técnico em Enfermagem; Médico – ESF; Auxiliar de Saúde
Bucal; Enfermeiro – ESF; Servente; Cargo em Comissão;
Odontólogo – ESF

Ambulatório
Vida
CAPS - ad

CAPS-2

Central
ESF 1 Promorar
ESF 2 Carvalho

ESF 3 Noêmia
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Quantidade
de
profissionais
7

16

16

26

9

14

13

Servente; Agentes Comunitários de Saúde; Enfermeiro – ESF;
Auxiliar de Enfermagem; Médico – ESF; Técnico em
Enfermagem – ESF
Enfermeiro – ESF; Médico – ESF; Agentes Comunitários de
Saúde; Auxiliar de Administração; Servente; Técnicos em
Enfermagem – ESF
Enfermeiro; Agentes Comunitários de Saúde; Médico – ESF;
Técnico em Enfermagem – ESF
Enfermeiro – ESF; Técnicos em Enfermagem – ESF; Agentes
Comunitários de Saúde; Odontólogo; Cargo em Comissão;
Médico – ESF
Técnico em Enfermagem – ESF; Enfermeiro – ESF; Agentes
Comunitários de Saúde; Auxiliar de Administração; Operário;
Servente; Médico – ESF; Odontólogo
Médicos – ESF; Fisioterapeutas; Técnicos em Enfermagem;
Servente; Enfermeiro; Enfermeiro – ESF; Auxiliar de
Administração
Médicos; Médico – ESF; Médico Pediatra; Enfermeiros;
Enfermeiro – ESF; Serventes; Agentes Comunitários de Saúde;
Técnicos em Enfermagem; Assistente Social; Auxiliares de
Enfermagem; Fonoaudióloga; Auxiliares de Administração;
Médicos Ginecologistas
Biomédico; Técnico em Enfermagem; Bioquímico
Motoristas; Auxiliares de Administração; Enfermeiros; Auxiliar
Social; Médico – ESF; Auxiliar de Saúde Bucal; Serviço Geras;
Operários; Estagiários; Cargo em Comissão; Serventes;
Odontólogo; Endodontista; Auxiliar de Obras; Farmacêuticos;
Visitadoras; Pedreiro
Agentes Comunitários de Saúde; Enfermeiro; Enfermeiro –
ESF; Auxiliar de Administração; Fonoaudióloga; Servente;
Médico; Médico – ESF; Médico Pediatra; Odontólogo
Agentes Comunitários de Saúde; Educador/Cuidador;
Odontólogos; Enfermeiro; Serventes; Enfermeiro – ESF;
Auxiliares de Enfermagem; Médico Pediatra; Técnicos em
Enfermagem; Auxiliar de Saúde Bucal; Médico; Médico
Cirurgião; Zelador
Agentes Comunitários de Saúde; Auxiliar de Administração;
Técnico em Enfermagem; Médico – ESF; Auxiliar de
Administração

ESF 4 Barcelos
ESF 5 Tupinambá
ESF 6 Piquiri
ESF 7 –
Ponche
Verde
ESF 8 Ferreira
Princesa do
Jacuí

US 1

US 2

US 3

US 14

US 4

US 17
Serviço de
Residência
Terapêutica
(SRT)
Roberto
Silva
Serviço de
Residência
Terapêutica
(SRT) Maria
do Carmo
Rurais
SAMU

2

DVS

2

10

11
9
11

9

13

25

3

54

23

22

7

Técnico em Enfermagem; Cuidador; Servente; Profissional da
Saúde

8

Técnico em Enfermagem; Cuidador; Servente

9

Agentes Comunitários de Saúde, Serventes, Enfermeiro;
Auxiliar de Enfermagem; Técnico em Enfermagem
Motoristas; Técnicos em Enfermagem; Técnico em
Enfermagem – ESF; Enfermeiro
Engenheiros Civis; Fiscal Ambiental; Enfermeiros; Agentes de
Endemias; Engenheira Florestal; Engenheiro Agrônomo;
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17
11
35

Escolas

Fiscais Sanitários; Operários; Farmacêutico; Pedreiro;
Servente; Veterinário; Administrador; Biólogo; Auxiliar de
Administração;
Odontólogos
(*) Veículos alocados na Sede e disponibilizados para as unidades de saúde.
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2020).

5

Tabela 8 – Número de atendimentos dos postos de saúde
Unidade de Saúde
Atendimentos em 2019
US 01 – Ex INAMPS
16.203
US 04 – Centro Social Urbano
14.379
US 14 – Marina
10.924
CAPS II
7.467
Centro de Especialidades Princesa do Jacuí
7.056
ESF 03
6.723
ESF 02
6.086
ESF 06
5.132
ESF 05
4.980
ESF 01
4.560
ESF 08
3.490
ESF 07
3.250
ESF 04
3.216
Ambulatório Vida
2.167
US 03 - Odontologia
1.363
Outros locais
3.301
Sede da SMS*
15.000 (estimados)
(*) Considerando Farmácia do Estado, Farmácia do Município, Regulação e Remoções.
Fonte: Adaptado da Secretaria Municipal de Saúde (2020).

Microárea
ESF 01
72
73
ESF 02
76
77
78
79
80
81
ESF 03
84
ESF 04
88
89
90
91
92
ESF 05
94
95
96

Tabela 9 - Atendimento dos agentes comunitários de saúde
Quantidade de agentes
Quantidade de famílias
Descrição da atuação
comunitários
atendidas
Promorar
Promorar/Marina

01
01

156
153

Cristo Rei
Frota
Cristo Rei
Carvalho
Cristo Rei
Solar Parque

01
01
01
01
01
01

160
202
180
206
200
58

Noêmia

01

297

Augusta
Barcelos
Barcelos
Barcelos
Barcelos

01
01
01
01
01

30
227
164
108
170

Bom Retiro
Bom Retiro
Tupinambá

01
01
01

220
160
165

63

97
98
99
ESF 07
16
17
18
19
20
ESF 08
41
42
43
44
45
US 01
24
25
US 17
06
07
08

Bom Retiro
Tupinambá
Beco dos Trilhos

01
01
01

Agente aposentado
130
Agente afastado

Gonçalves

Ponche Verde
Ponche Verde

01
01
01
01
01

160
160
170
180
130

Ferreira
Passo D’Areia
Guajuviras/Rincão dos Kiefer
Passo do Moura
Capão da Cruz

01
01
01
01
01

200
200
142
180
200

Fátima
Fátima

01
01

125
205

Mauá
01
Vila Nova
01
Parque Primavera, Alto do Amorim
01
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2020).

300
300
400

1.3.3.1.2 Índice Nutricional Infantil
O Índice Nutricional Infantil expressa a relação entre a massa corporal e a idade da
criança, sendo utilizado para avaliar o estado nutricional e para acompanhar o crescimento
infantil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019d).
Este índice é utilizado para avaliar o estado nutricional, principalmente para
caracterização do baixo peso. Essa avaliação é muito adequada e importante para se fazer o
acompanhamento do crescimento infantil e reflete a situação global do indivíduo. Este índice
é contemplado na Caderneta de Saúde da Criança, que é distribuído em maternidades e em
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019d).
De acordo com as informações repassadas pelo município, em relação ao índice
nutricional infantil para crianças de 0 a 5 anos e de 5 a 10 anos, quase 1% da população infantil
se encontra desnutrida nos dois casos, porém a maioria das crianças se encontra com peso
adequado para a idade (Tabela 10 e 11).

Peso muito baixo
para a idade
Quantidade
%
10
0,99

Tabela 10 - Índice nutricional infantil (de 0 a 5 anos)
Peso X Idade
Peso baixo
Peso adequado
Peso elevado
para a idade
ou eutrófico
para a idade
Quantidade
%
Quantidade
%
Quantidade
%
30
2,96
872
85,91
103
10,15
Fonte: Secretaria de Saúde (2020).
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Total
1.015

Peso muito baixo
para a idade
Quantidade
%
11
0,97

Tabela 11 - Índice nutricional infantil (de 5 a 10 anos)
Peso X Idade
Peso baixo
Peso adequado
Peso elevado
para a idade
ou eutrófico
para a idade
Quantidade
%
Quantidade
%
Quantidade
%
28
2,48
885
78,25
207
18,3
Fonte: Secretaria de Saúde (2020).

Total
1.131

1.3.3.1.3 Mortalidade
A mortalidade refere-se ao número de óbitos de uma população em relação à
população total, num determinado intervalo de tempo e local (ROGRIGUES, 2014). A taxa de
mortalidade é um importante indicador social, pois quanto piores as condições de vida de uma
população, maior é a taxa de mortalidade e menor a esperança de vida.
O Ministério da Saúde desenvolveu em 1975 um Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) que visa unificar dados referentes à mortalidade existente no Brasil. Nesse
sistema há a abrangência de mais de 40 modelos de instrumentos, com variáveis que
permitem a construção de indicadores para o processamento e análises epidemiológicas
além da reunião e disponibilização dos dados qualitativos e quantitativos sobre os óbitos no
Brasil, a fim de trazer eficiência à gestão da saúde pública no país. A gestão do sistema se dá
através da Secretaria de Vigilância à Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A Tabela 12 apresenta os dados dos últimos 10 anos disponíveis no SIM (2007 a 2017)
quanto aos óbitos por ano, por residência (número de óbitos ocorridos, contados segundo o
local de residência do falecido) segundo a faixa etária.
Faixa Etária
TOTAL
Menor 1 ano
1 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
60 a 69 anos
70 a 79 anos
80 anos e mais

2007
824
22
1
1
1
3
19
24
62
94
151
227
219

Tabela 12 - Óbitos por faixa etária segundo o ano do óbito
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
805
894
870
889
806
880
869
937
19
9
16
13
14
6
8
10
1
4
2
4
6
1
2
3
3
2
1
4
4
1
4
4
3
5
3
4
3
7
9
4
15
15
14
18
19
15
13
16
19
24
22
23
15
23
22
19
49
63
47
39
51
49
44
45
110
118
109
102
99
115
99
116
144
159
161
168
165
150
169
160
197
233
217
220
204
205
220
239
245
260
275
296
229
304
279
325
Fonte: Ministério da Saúde (2019c).
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2016
926
13
1
1
1
5
15
31
53
102
176
210
318

2017
839
7
4
5
4
14
24
52
96
163
205
265

Total
9539
137
25
12
24
50
173
246
554
1160
1766
2377
3015

A Tabela 13 apresenta os dados dos últimos 10 anos disponíveis no SIM (2007 a 2017)
quanto aos óbitos por ano, por residência segundo a escolaridade (quantidade de anos
estudados) da população do município.
Escolaridade
TOTAL
Nenhuma
1 a 3 anos
4 a 7 anos
8 a 11 anos
12 anos e mais
Ignorado

Tabela 13 - Óbitos por ano segundo Escolaridade
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
824
805
894
870
889
806
880
869
937
926
839
19
33
31
40
83
58
36
40
141
129
123
47
38
40
71
88
68
17
6
6
2
7
20
25
40
55
101
188
227
84
350
359
359
18
9
13
20
46
63
106
79
169
223
224
18
16
25
23
29
18
18
22
28
53
44
702
684
745
661
542
411
476
638
243
160
82
Fonte: Ministério da Saúde (2019c).

Total
9539
733
390
1808
970
294
5344

A Tabela 14 apresenta os dados dos últimos 10 anos disponíveis no SIM (2007 a 2017)
quanto aos óbitos por ano, por residência segundo a causa de morte que podem estar
relacionadas ao saneamento básico no município.
Tabela 14 - Óbitos por ano segundo a causa de morte.
Causa
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
TOTAL
824 805 894 870 889 806 880 869 937 926 839 9539
Doenças infecciosas
1
6
1
1
1
4
3
2
5
3
27
intestinais
Diarreia e gastroenterite
1
6
1
1
1
2
3
2
5
3
25
orig. infec. Pres.
Outras doenças
2
2
infecciosas intestinais
Outras doenças
8
8
4
8
2
8
2
1
2
5
5
53
bacterianas
Leptospirose
1
1
1
3
Hanseníase
1
1
Septicemia
7
8
3
5
2
7
2
1
1
3
2
41
Doenças virais
6
7
5
13
13
10
17
16
7
16
15
125
Doenças transmitidas por
1
1
1
1
1
1
6
protozoários
Doença de Chagas
1
1
1
1
1
1
6
Restante algumas doenças
2
1
1
2
1
1
8
infecciosas e parasitárias
Fonte: Ministério da Saúde (2019c).

1.3.3.1.4 Morbidade
A morbidade refere-se ao conjunto de indivíduos portadores de determinada doença
em relação à população total, em determinado intervalo de tempo e local (ROGRIGUES, 2014).
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A precariedade ou inexistência de serviços de saneamento afeta diretamente a saúde
da população, resultando no aumento da morbidade por doenças infecciosas e parasitárias, e
por um número considerável de mortes evitáveis a cada ano (TEIXEIRA; GUILHERMINO, 2006).
A sigla CID, ou seja, a classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde, (em inglês: International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems - ICD) apresenta os códigos relativos à classificação de doenças,
sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para
ferimentos ou doenças (CID10, 2013). Conforme descrito pelo DATASUS (2019) a CID-10 foi
“conceituada para padronizar e catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo
como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças, estabelecida pela Organização
Mundial de Saúde”.
Num estudo publicado pela FUNASA (2010), as doenças elencadas no CID-10 que estão
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado foram denominadas como as seguintes:
Diarreias; Febres entéricas; Hepatite A; Dengue; Febre Amarela; Leishmanioses; Filariose
linfática; Malária; Doença de Chagas; Esquistossomose; Leptospirose; Doenças dos olhos;
Tracoma; Conjuntivites; Doenças da pele; Micoses superficiais; Helmintíases; e Teníases. Os
códigos do CID-10 usados pelo estudo para relacionar tais doenças ao saneamento básico são
de 1996, sendo este atualizado anualmente e, dessa forma, o código atual encontrado no CID10, não corresponde aos apresentados pelo estudo.
De acordo com dados disponibilizados pelo DATASUS através do Sistema de
Informações Hospitalares do SUS, em Cachoeira do Sul foram diagnosticadas doenças
relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, conforme segue na Tabela 15.
Tabela 15 - Número de internações e óbitos ocorridos em Cachoeira do Sul no período de Nov/2018 a Nov/2019,
relacionados a doenças provindas de saneamento ambiental inadequado.
Lista Morb CID-10
Internações
Óbitos
TOTAL de doenças em Cachoeira do Sul
6590
403
Diarreia e gastroenterite origem infecc. presum.
57
1
Leptospirose não especificada
11
Infecções da pele e do tecido subcutâneo
43
2
Outras doenças da pele e do tecido subcutâneo
78
2
Micoses
1
Febre de origem desconhecida
1
Legenda: Lista Morb CID-10: Causa da internação, segundo a Classificação Internacional de Doenças
recuperados pela lista de morbidade.
Fonte: Ministério da Saúde (2019a) e Brasil (2010).

67

Dessa forma, observa-se poucos casos diagnosticados e confirmados de doenças
vinculadas ao saneamento básico para o período de novembro de 2018 a novembro de 2019,
visto que somente 2,9% do total de internações ocorridas neste período são referentes a
doenças relacionadas com este eixo, o que pode indicar condições regulares da prestação
destes serviços.
De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, foram diagnosticados e
confirmados, durante o período de 2007 a 2017, 49 casos de Leptospirose dos 169 casos
investigados, 203 casos de Hepatites Virais e 7 casos confirmados de dengue oriundos de
outros estados, porém nenhum caso autóctone. Destaca-se que os dados repassados pela
Secretaria à Equipe Técnica podem não estar de acordo com os encontrados no DATASUS,
uma vez que neste sistema há registro de somente 21 internações por leptospirose, 48 casos
por hepatite e 01 caso de febre hemorrágica devido à dengue, durante o período de janeiro de
2008 a dezembro de 2017, uma vez que o ano de 2007 não consta no sistema para consulta.
Diante do cenário, ressalta-se que o setor de Vigilância Epidemiológica e Controle de
Doenças, da Vigilância Sanitária municipal, não avalia os dados de morbidade e os dados
gerados pela fiscalização dos eixos de saneamento básico para avaliar quais são as suas causas
e se estão relacionados, porém coordena e promove o desenvolvimento de ações de
imunizações, controle de doenças e agravos não transmissíveis, intoxicações, doenças e
agravos transmissíveis crônicos e agudos.
1.3.3.1.5 Cobertura Vacinal
A cobertura vacinal pode ser entendida como o percentual de uma população alvo
imunizada com o número de doses de vacinas específicas (TEIXEIRA; MOTA, 2010).
Cachoeira do Sul apresenta cobertura vacinal, segundo tipo de vacina, conforme
demonstrado na Tabela 16.
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IMUBIOLÓGICOS
TOTAL
BCG
Hepatite B em crianças até 30 dias
Rotavírus Humano
Meningococo C
Hepatite B
Penta
Pneumocócica
Poliomielite
Poliomielite 4 anos
Febre Amarela
Hepatite A
Pneumocócica(1º ref)
Meningococo C (1º ref)
Poliomielite(1º ref)
Tríplice Viral D1
Tríplice Viral D2
Tetra Viral(SRC+VZ)
DTP
DTP REF (4 e 6 anos)
Tríplice Bacteriana(DTP)(1º ref)
Dupla adulto e tríplice acelular gestante
dTpa gestante

2007
71,41
102,22
73,79
92,64
...
100
0,1
104,64
97,88
-

Tabela 16 - Cobertura vacinal (%) por ano e tipo imunobiológico.
2008
2009
2010
2011 2012
2013
2014
2015
68,5
79,17
69,07
85,36 74,28
60,03
62,16
75,91
107,14
107,8 103,41
94,44 95,61 102,22 106,01 111,07
29,63
57,58
77,33
82,36
79,34
78,27 71,93
63,67
87,19
97,34
4,39 104,58 84,11
79,71
86,99
96,62
85,24 101,85
91,91
85,67 86,94
82,13
89,69
90,68
35,09
79,71
85,29
90,57
...
...
11,99
81,38 77,39
77,49
88,39
91,91
88,76 101,27
89,18
88,69 71,93
78,36
84,88
88,01
0,86
51,66
62,28
59,65 69,98
57,49
56,36
69,26
75,38
90,37
74,2
87,09
81,05
69,37
81,88
76,95
65,41
75,18
75,61
100
86,94
90,25
86,55 76,12
90,72
99,7
89,86
67,05
49,05
60,86
29,57
26,43
45,49
88,67 101,46
88,89
88,99 73,68
79,9
85,59
90,98
2,33
66,18
71,27
79,51
26,09
0,2
7,38
0,29
0,4
23,46
Fonte: Ministério da Saúde (2019b).
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2016
79,07
98,05
9,44
94,26
96,72
118,56
94,26
99,79
94,26
83,59
83,49
104,62
121,03
115,08
106,67
100,41
100,41
94,26
1,7
74,77
17,95
37,33

2017
72,95
84,1
83,49
80,92
86,26
83,18
83,08
87,59
82,26
0,4
68,1
73,54
78,46
81,23
74,97
80,62
70,05
63,08
83,18
0,58
67,79
27,69
29,33

2018
87,62
92,21
68,25
87,36
88,98
89,89
89,38
90,09
89,59
0,6
74,42
89,89
88,68
89,18
84,93
91,81
84,73
72,5
89,59
0,87
85,34
43,07
47,83

2019
87,66
101,4
29,06
85,97
83,17
83,57
83,17
88,18
83,57
0,2
76,95
91,18
101,2
100,8
87,58
99,4
88,98
88,38
83,97
0,29
85,77
76,57
88,08

TOTAL
74,41
100,45
40,07
81,19
61,12
91,13
79,6
78,65
87,88
0,44
55,12
69,94
86,79
87,53
82,13
92,24
73,23
58,41
88,37
2,88
74,98
24,74
27,86

1.3.3.1.6 Centro de Controle de Zoonoses e Vetores
As zoonoses, enfermidades transmitidas entre animais e seres humanos, são
responsáveis por altas taxas de morbidade e mortalidade da população (KIMURA, 2004).
A precariedade de serviços de saneamento básico, de saúde e a deficiente educação
sanitária da população, são fatores que contribuem para o agravamento da situação. Contudo,
o conhecimento da frequência e os fatores que condicionam a ocorrência das zoonoses, são
fundamentais para elaborar programas e medidas de controle das zoonoses (LANGONI ET. AL.,
2009).
As zoonoses mais conhecidas e que tem ligação direta com a falta de saneamento e
saúde pública são: dengue, doença de chagas, febre amarela, influenza aviária, leptospirose,
leishmaniose, malária, raiva, teníase e toxoplasmose (SANGUINETTI, 2015).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município possui Centro de Controle de
Zoonoses e Vetores, bem como Programa Estadual de Vigilância e Combate ao Aedes aegypti
(PEVCA), e Vigilância Entomológica da Doença de Chagas, sendo que o setor que realiza este
controle é a Vigilância e Controle de Zoonoses. Além destes, o município possui um programa
de controle de carrapatos e de raiva.
1.3.3.2 Educação
Cachoeira do Sul possui Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal nº
4.404/2015, e apresenta escolas em praticamente todas as localidades. De acordo com dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Cachoeira do
Sul possui 49 (quarenta e nove) Escolas de Ensino Fundamental, 13 (treze) Escolas de Ensino
Médio e 08 (oito) unidades de Ensino Superior, apresentadas na Tabela 17 (ATLAS DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL ,2013a). * *

Educação Infantil
EMEI Sonho Meu
EMEI Sagrado Coração
De Jesus
EMEI Recanto Dos
Baixinhos
EMEI Nossa Senhora De
Fátima

Tabela 17 – Unidades de ensino em Cachoeira do Sul
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
EE Antônio V. da
Universidade Federal de
EMEF Mario Godoy Ilha
Fontoura
Santa Maria (UFSM)
Universidade Estadual
EMEF Maria Pacicco De
EE Borges de Medeiros
do Rio Grande do Sul
Freitas
(UERGS)
EMEF Manoel Carvalho
Universidade Luterana
EE Cor. Ciro. C. de Abreu
Portella
do Brasil (ULBRA)
Centro Universitário
EMEF Dr Getúlio Vargas
EE Diva Costa Fachin
Internacional (UNINTER)
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EMEI Nossa Senhora
Aparecida

EMEF Br Baltazar De Bem

EMEI Mundo Azul

EMEF Dora Abreu

EMEI Marisa Timm Sari

EMEF Dinah Néri Pereira

EE Vital Brasil

EMEI Madre Regina
Prothmann

EMEF Alarico Ribeiro

EE Virgilino Jaime Zinn

EMEF Milton Da Cruz
EMEF Aldo Porto Dos
Santos
EMEF Ataliba Brum
EMEF Emília Vieira Da
Cunha
EMEF Francisco De S.
Machado
EMEF Imperatriz
Leopoldina
EMEF Jenny F. Vieira Da
Cunha

EE Nª Sª Conceição
Colégio S. Barão do Rio
Branco
Colégio Totem
Colégio Marista Roque
Gonçalves

EMEI Júlia Taveres
EMEI Irmão Pedro
EMEI Favo De Mel
EMEI Cristo Rei
EMEI Apcrim
EMEI Trem Da Alegria
EMEI Sítio Encantado
EEI Rica Carvalho
Bernardes
EEI Padre Renato Tonon
EEI Emma De Bem Garcia
E.E.I. Rica C. Bernardes
E.E.I. Emma B. Garcia
E.E.I. Branca de Neve
E.E.I. Bortolin Lisboa
E.E.I. Madre R.
Prothmann
E.E.I. Pingo de Gente
E.E.I. Amelia Silveira
E.E.I. Guri e Guria
E.E.I. Padre Renato
Tonon
E.E.I. Vargas e
Comasseto Ltda
E.E.I. Sesquinho

EE João Neves da
Fontoura
EE Liberato S. V. da
Cunha

Unid. de Ens. São Pedro

EMEF Júlio De Castilhos
EMEF João Neves Da
Fontoura
EMEF Nª Sª De Fátima
EMEF Nª Sª Medianeira
EMEF Pio XII
EMEF Sagrado C. De
Jesus
EMEF Taufik Germano
EEF Angelina S. V. da
Cunha
EEF Bairro Carvalho
EEF Cândida Fortes
Brandão
EEF Cor. Ciro. C. de Abreu
EEF Dr. David F. de
Barcelos
EEF Diva Costa Fachin
EEF João Neves da
Fontoura
EEF Juvêncio Soares
EEF Liberato S. V. da
Cunha
EEF Prof. Marieta R.
Almeida
EEF Rio Jacuí
EEF Dinah Néri Pereira
EEF Dr. Honorato S.
Santos
EEF Mon. Armando
Teixeira
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Universidade Norte do
Paraná (Unopar)
Centro Universitário de
Maringá (Unicesumar)
Centro de Educação a
Distância (CEAD Vale do
Jacuí)
Centro Universitário
Leonardo Da Vinci
(Uniasselvi)

EEF Zilah da Gama Mor
Esc. Adventista Ens.
Fundamental
Fonte: Plano Municipal de Educação (2015).

Em 2010 a taxa de escolaridade das crianças de 6 a 14 anos de idade era de 98,7% (IBGE,
2010). Ainda, o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil apresenta a evolução da
porcentagem de crianças e jovens cursando o ensino fundamental e médio ou com estes níveis
completos (Tabela 18).
Tabela 18 - Porcentagem de alunos em cada nível de ensino
População

1991

2000

2010

% de 18 anos ou mais com fundamental completo
29,06
40,00
53,88
% de 5 a 6 anos na escola
28,96
64,92
84,48
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental
56,95
78,32
92,32
REGULAR SERIADO ou com fundamental completo
% de 15 a 17 anos com fundamental completo
35,68
51,71
60,79
% de 18 a 20 anos com médio completo
16,53
32,32
46,92
% de 18 a 24 anos cursando o ensino superior
6,08
10,09
12,19
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a).

Crescimento entre
1991 e 2010 (%)
24,82
55,52
35,37
25,11
30,39
6,11

Segundo dados do SEBRAE (2019), 36.761 habitantes do município não possuíam
qualquer instrução ou possuíam ensino fundamental incompleto em 2010 (Figura 43),
enquanto que 6.210 habitantes possuíam ensino superior completo. Entretanto, o mesmo
relatório apresenta que a taxa de analfabetismo do município diminuiu em 7,0% entre os anos
de 1991 e 2010 (Figura 44).
Figura 43 - Escolaridade da população de Cachoeira
do Sul

Figura 44 - Taxa de analfabetismo de Cachoeira do
Sul

Fonte: SEBRAE (2019).

Fonte: SEBRAE (2019).

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 pelo INEP e
tem como objetivo medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas visando a melhoria
do ensino nacional. Ainda, é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e
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matemática, através da Prova Brasil, realizada a cada dois anos, além do fluxo escolar (taxa de
aprovação), variando entre valores de 0 a 10. A meta do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE) é de que em 2022 o IDEB do Brasil seja igual a 6,0, média correspondente a um
sistema educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos (INEP, 2017). A
Tabela 19 apresenta o IDEB de Cachoeira do Sul para o ano de 2017.

Pública
Municipal
Estadual

Tabela 19 - IDEB de Cachoeira do Sul
Anos iniciais
5,5
5,3
0,0
Fonte: IDEB/INEP (2017).

Anos finais
0,0
4,3
0,0

O IDEB para os anos iniciais nas redes pública e municipal está próximo da meta
estabelecida no PDE para o Brasil, representando uma boa qualidade educacional. Ainda, a
taxa de desempenho escolar no ensino fundamental, para o ano de 2017, apresenta a
aprovação de 87% dos alunos nos anos iniciais (Figura 45). Já o IDEB do ensino médio se
apresenta baixo e isso pode ser em virtude das taxas de reprovação (18%) e evasão (9%),
apresentados na Figura 46 (SEBRAE, 2019).
Figura 45 - Taxa de desempenho escolar para o ensino
fundamental

Figura 46 - Taxa de desempenho escolar para o ensino
médio

Fonte: SEBRAE (2019).

Fonte: SEBRAE (2019).

1.3.3.3 Habitação
De acordo com o Censo demográfico do IBGE (2013b), os municípios brasileiros têm
suas moradias classificadas quanto à sua adequação divididas em três níveis: Adequada, Semiadequada e Inadequada, definidas como:
Adequada: domicílio particular permanente com rede geral de abastecimento de
água, rede geral de esgoto e coleta de lixo;
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Semi-adequada: domicílio particular permanente com pelo menos um serviço
inadequado;
Inadequada: domicílio particular permanente com abastecimento de água
proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com
escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo
queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar
ou outro destino (SIDRA, 2010).

O sistema SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) foi criado para facilitar o
acesso a informações referentes aos Censos gerados pelo IBGE. Dessa forma, pode-se buscar
tabelas criadas a partir dessas informações disponibilizadas. Através da Tabela 20
apresentada a seguir, verifica-se as condições das moradias, enquanto que a Tabela 21
apresenta a classificação das moradias do município quanto às suas adequações e as
características urbanísticas do entorno dos domicílios, segundo o censo do IBGE. Ainda, na
Tabela 22 são demonstrados os indicadores de habitação dos anos 2000 e 2010 do município,
segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a).
Adequação da moradia
Adequada
Semi-adequada
Inadequada
Total

Tabela 20 – Condições das moradias de Cachoeira do Sul
Quantidade
Porcentagem (%)
10.209
34,74
18.933
64,43
242
0,82
29.384
100
Fonte: IBGE (2012).

Tabela 21 - Adequação das moradias existentes no município de Cachoeira do Sul e suas respectivas
características no entorno

Situação de
adequação
Adequada
SemiAdequada
Inadequada
Total

Domicílios particulares permanentes em áreas urbanas com ordenamento regular (Unidades)
Existência de características do entorno - Total
Bueiro
Lixo
Identificação
Rampa
Esgoto
Iluminação
Meio- boca
acumulado
do
Pavimentação Calçada
para
Arborização a céu
pública
fio/guia
de
nos
logradouro
cadeirante
aberto
lobo
logradouros
10531
10531
10531
10531
10531
10531
10531
10531
10531
10531
13964

13964

13964

13964

13964

13964

13964

13964

13964

13964

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

64
24559

Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2013b).
Tabela 22 - Indicadores de habitação dos anos de 2000 a 2010.
2000
% da população em domicílios com água encanada
91,87
% da população em domicílios com energia elétrica
98,40
% da população em domicílios com coleta de lixo
95,22
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a).

2010
96,60
99,75
99,11

No município existem 05 (cinco) programas habitacionais, conforme descrito a seguir:
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•

Programa COHAB – Programa Estadual, já inativo, foram construídas casas nos
bairros COHAB e Promorar, através de financiamento da Companhia Estadual
de Habitação;

•

Programa Habitar Brasil – Programa Federal, já inativo, que construiu casas
populares de alvenaria nos bairros Habitar Brasil I e Habitar Brasil II;

•

Programa BNH – Programa Federal, já inativo, em que a empresa federal Banco
Nacional de Habitação construiu um imóvel do tipo prédio no Bairro Cavalheira;

•

Programa Minha Casa Minha Vida – Programa Federal ativo no município, que
contempla famílias de todas as faixas etárias. No que tange as famílias da faixa
zero (0), existe o empreendimento Solar do Parque, que está sendo executado e
segue para a fase de fiscalização, e após o fim do pagamento será realizada a
emissão das escrituras aos mutuários;

•

Programa FUNCAP – Programa Municipal, o Fundo da Casa Popular é um
programa que destinou unidades unifamiliares nas áreas desafetadas para o
local chamado atualmente de FUNCAP. O programa está ativo e em fase de
pagamento por parte dos mutuários, e nos casos em que a quitação já foi
executada estão realizando a escritura do imóvel.

1.3.3.4 Meio ambiente e recursos hídricos
O Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), criado pela Política Nacional do Meio
Ambiente, Lei nº 6.938 (BRASIL, 1981) é a estrutura de gestão ambiental adotada no Brasil,
formado por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
com a responsabilidade de proteção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental no
Brasil. Dessa forma, o Departamento de Coordenação do SISNAMA no Ministério do Meio
Ambiente (MMA) tem como atribuições “promover a articulação e a integração intra e
intergovernamental de ações direcionadas à implementação de políticas públicas de meio
ambiente, e incentivar a descentralização da gestão ambiental e a repartição de competências
entre as três esferas de Governo” (MMA, 2019b). Assim, o SISNAMA possui a seguinte estrutura,
apresentada na Figura 47.
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Figura 47 - Estrutura do SISNAMA

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019b).

Como órgão local, Cachoeira do Sul possui a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
responsável pela emissão de licenças ambientais, preservação da fauna e flora, recolhimento
e destinação de resíduos, implantação e manutenção de parques, jardins e praças, além de
promover a educação ambiental.
O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é a estrutura de
gestão dos recursos hídricos no Brasil, formado por órgãos e colegiados que concebem e
implementam a Política Nacional das Águas, também conhecida por Lei das Águas (Lei nº
9.433/1997). O SINGREH, instituído pela mesma lei, tem como objetivo fazer a gestão dos usos
da água de forma democrática e participativa, com as seguintes funções (ANA, 2019):
•

Coordenar a gestão integrada das águas;

•

Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos;

•

Planejar, regular e controlar o uso, bem como a recuperação dos corpos d’água;

•

Promover a cobrança pelo uso da água.
A estrutura do SINGREH é apresentada na Figura 48.
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Figura 48 - Estrutura do SINGREH

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2019a).

Cachoeira do Sul abrange a Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Os dados referentes à
bacia quanto ao Comitê de Bacia Hidrográfica, ao Plano de Bacia Hidrográfica e ao
Enquadramento das águas superficiais da Bacia Hidrográfica, de acordo com a Secretaria do
Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (SEMA), são apresentados na Tabela 23.
Bacia
Hidrográfica
Baixo Jacuí

Tabela 23 - Dados referentes às Bacias Hidrográficas
Comitê de Gerenciamento
Plano de Bacia
Enquadramento das águas
da Bacia Hidrográfica
Hidrográfica
superficiais da Bacia Hidrográfica
x
x
x
(x) Possui
Fonte: SEMA (2019).

Cachoeira do Sul contém sua sede municipal inserida na bacia hidrográfica do Baixo
Jacuí, com um total de 100% da área do município inclusa nesta bacia e uma população
estimada na mesma que abrange 82.201 habitantes (SEMA, 2015).
Já a sub bacia pertencente a Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí, a qual o município se
encaixa é a UPG (Unidade de Planejamento e Gestão) Soturno. Nesta os impactos causados
aos recursos hídricos do município podem ser identificados através das análises de
parâmetros de qualidade da água que são realizados no Soturno. As análises demonstram que
dentre os parâmetros analisados, o alumínio e a turbidez se encontram com classificação 4. O
fato que descreve a alteração desses parâmetros pode estar relacionado ao mau uso do solo
agrícola e à falta de práticas conservacionistas, potencializando processos erosivos do solo,
aumentando a turbidez e os sólidos totais nas águas superficiais da bacia (SEMA, 2015).
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Conforme descrito anteriormente, a bacia hidrográfica a qual o município pertence
possui Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. Este é composto pelo poder público,
por usuários da água e sociedade civil, responsáveis por avaliar os usos das águas da sua
respectiva bacia hidrográfica e elaborar políticas para a gestão das bacias, principalmente
relacionadas a escassez hídrica e qualidade da água. As principais decisões tomadas pelo
comitê são (ANA, 2014):
•

Aprovar e acompanhar a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, que reúne
informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia;

•

Arbitrar conflitos pelo uso da água (em primeira instância administrativa);

•

Estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água.

1.4. DESENVOLVIMENTO LOCAL
1.4.1 Atividade econômica
No setor de produção agrícola, os produtos que se destacam no município, tanto
relativos às produções das lavouras temporárias quanto das lavouras permanentes são
apresentados conforme as Tabelas 24 e 25 a seguir, respectivamente.
PRODUÇÃO
Alho
Amendoim (em casca)
Arroz (em casca)
Aveia (em grão)
Batata-doce
Batata-inglesa
Cana-de-açúcar
Cebola
Cevada (em grão)
Feijão (em grão)
Fumo (em folha)
Mandioca
Melancia
Melão
Milho (em grão)
Soja (em grão)
Tomate
Trigo (em grão)

PRODUÇÃO
Abacate

Tabela 24 - Lavouras temporárias
QUANTIDADE PRODUZIDA (toneladas) VALOR PAGO AO PRODUTOR (mil reais)
6
42
6
16
212316
148621
1620
810
760
836
40
80
620
124
100
170
1925
963
68
136
1231
9848
16000
16000
220
176
15
15
34620
20772
458137
448974
76
152
5760
2880
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2017g).
Tabela 25 - Lavouras permanentes
QUANTIDADE PRODUZIDA (toneladas) VALOR PAGO AO PRODUTOR (mil reais)
150
255
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Azeitona
Banana (cacho)
Caqui
Figo
Goiaba
Laranja
Limão
Noz (fruto seco)
Pera
Pêssego
Tangerina
Uva

12
20
20
72
77
1008
120
702
60
252
410
150
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2017h).

17
22
26
187
123
504
60
4212
108
378
205
255

Segundo o SEBRAE (2019), em 2017 o município possuía 2.780 propriedades rurais, com
185.031 hectares plantados. A cultura com maior área plantada é a soja (77,1%), seguida do
arroz (16,3%), milho (2,3%), trigo (1,6%) e aveia (0,8%). O valor total da produção agrícola no
município, para o mesmo período, foi de R$657,0 milhões, sendo o rendimento médio por
hectare plantado de R$3.551,00; o arroz, entretanto, obteve rendimento médio de R$4.938,00,
representando o maior rendimento por hectare.
Para o fomento à agricultura, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária promove
os programas descritos a seguir:
•

Patrulha Agrícola Mecanizada: funciona com a prestação de serviços de
retroescavadeira, trator e frete ao pequeno produtor;

•

Alimentação Saudável: funciona com a compra de hortifrutigranjeiros em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal do
Trabalho e Ação Social;

•

Certidões de Zoneamento, localização, numeração e estradas;

•

Programa de Agroindústrias: realiza o fomento e a articulação das
agroindústrias municipais;

•

Serviço de Inspeção Municipal: tem a responsabilidade de liberar, orientar e
fiscalizar os estabelecimentos comerciais de origem animal;

•

Programa Água do Céu: tem o intuito de disponibiliza água de forma
ecologicamente correta aos moradores rurais através de cisternas, com a
finalidade de evitar o êxodo rural por falta deste bem;

•

Feira Livre Municipal: tem o intuito de disponibilizar espaço para
comercialização dos produtos da zona rural;
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•

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA): tem o intuito de
auxiliar e orientar o produtor rural na regularização fundiária de sua
propriedade mediante o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

No setor pecuário, as produções de produtos de origem animal e as criações de
rebanhos e de aquicultura que se destacam são apresentadas conforme as Tabelas 26, 27 e 28
a seguir, respectivamente. Ainda, a Figura 49 apresenta propriedades de pastagens para
criação agropecuária no município.
PRODUÇÃO
Leite
Ovos de galinha
Ovos de codorna
Mel de abelha
Lã

Tabela 26 - Produção de produtos de origem animal
QUANTIDADE PRODUZIDA
VALOR PAGO AO PRODUTOR (mil reais)
7000 mil litros
6650
820 mil dúzias
2868
5 mil dúzias
6
60000
840
44725
157
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (2017b).

Tabela 27 - Produção de rebanhos
REBANHOS
QUANTIDADE (cabeças)
Bovino
146411
Bubalino
429
Equino
6475
Suíno - total
10100
Suíno - matrizes de suínos
1420
Caprino
1990
Ovino
35780
Galináceos - total
150000
Galináceos - galinhas
65217
Codornas
420
Vacas ordenhadas
6900
Ovinos tosquiados
17890
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (2017c, 2017d, 2017e).

PRODUÇÃO
Carpa
Pacu e patinga
Tilápia
Traíra e trairão
Outros peixes

Tabela 28 - Produção da aquicultura
QUANTIDADE PRODUZIDA (quilogramas)
VALOR PAGO AO PRODUTOR (mil reais)
16000
112
1000
9
1200
10
1500
12
1000
7
Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal (2017f)
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Figura 49 - Pastagem em Cachoeira do Sul

Fonte: Empresa Executora (2019).

Para a pecuária, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária desenvolve os
seguintes programas:
•

Programa de Ovinos: tem o intuito de disponibilizar consultoria técnica aos
produtores rurais através da parceria entre SEBRAE/SENAR;

•

Programa Touro Positivo: tem o objetivo de disponibilizar aos pequenos
produtores, touros com alta aptidão genética com custo diferenciado;

•

Programa Dissemina, tem o intuito de disponibilizar sêmen de animais
melhoradores com preço diferenciado aos pequenos produtores, através de
parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR).

A atividade industrial em Cachoeira do Sul é caracterizada pela Tabela 29 apresentada
a seguir, que conta com o número de empresas locais, o pessoal ocupado total e assalariado
médio mensal e o número de empresas atuantes no município.
Tabela 29 - Estatísticas do Cadastro Central de Empresas
VARIÁVEIS
Unidade
Número de unidades locais
2389
Unidades
Número de empresas e outras organizações atuantes
2253
Unidades
Pessoal ocupado total
16327
Pessoas
Pessoal ocupado assalariado
13597
Pessoas
Pessoal assalariado médio
13854,73
Pessoas
Salários e outras remunerações
376269
Mil Reais
Salário médio mensal
2,2
Salários mínimos
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas (2017a).

O município conta com o Programa de Desenvolvimento Industrial (PRODIC) instituído
pela Lei Municipal nº 2.411/1990, o qual tem como objetivo estimular o crescimento e o
desenvolvimento da indústria no município, através da concessão de incentivos fiscais,
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materiais e financeiros a empresa de pequeno, médio e grande porte que realizem
investimentos visando a implantação, expansão e relocalização de unidades industriais.
As atividades econômicas existentes no município, de acordo com o cadastro econômico
de 2020, retratam a quantidade e a qualificação de cada atividade, demonstrando
multidisciplinariedade entre comércios, serviços e indústrias, através das Tabelas 30 a 34.
Salienta-se que no total o município conta com 10.331 (dez mil trezentos e trinta e uma)
atividades cadastradas e todo seu território. Dessas, 5.646 (cinco mil seiscentos e quarenta e
seis) foram identificadas como de serviços, 365 (trezentos e sessenta e cinco) como indústrias,
30 (trinta) como extrações, 27 (vinte e sete) como criações agrossilvopastoris e 1.810 (mil
oitocentos e dez) como comércios, sendo que 2.453 (dois mil quatrocentos e cinquenta e três)
atividades não foram enquadradas em nenhum desses segmentos.
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Tabela 30 – Atividades econômicas de serviços do município de Cachoeira do Sul
Serviços
Administração
de cartões de
crédito

Quant
7

Serviços
Atividades de
consultoria em
gestão empr

Quant

Serviços

Quant

Cobrador

7

Colocador de
som
(sonorizações)

7

Serviços
Quant
Serviços
Quant
Serviços
Quant
Serviços
Quant
Instalação e
Outras atividades
Serviços de
manutenção
101
de serviços
26
Serviços advocatícios
18
usinagem,
22
elétrica
prestados
tornearia e solda
Instalações de
Outras atividades
sistema de
de
Serviços ambulantes
Serviços
3
1
42
57
prevenção
telecomunicações
de alimentação
domésticos
cont
nã
Serviços auxiliares
Instalações
Outras atividades
prestados a
Serviços
hidráulicas,
11
de tratamento de
47
empresas, a
1
especializados
6
sanitárias e de
belez
entidades e as
para construção
pessoas
Serviços
Outras atividades
Instalador de
Serviços combinados
industriais de
2
esportivas não
3
47
2
antenas
de escritório e apoi
usinagem e
especif
soldas
Outras atividades
Serviços combinados
Jardineiro
75
profissionais,
3
4
Soldador
6
para apoio a edifíci
científ
Serviços de
Outras obras de
Suporte técnico,
intermediação na
Jóquei
17
acabamento da
3
1
manutenção e
1
compra e venda de
construção
outros ser
bens moveis
Outras
Serviços de
Tecelagem de
sociedades de
Jornaleiro
2
3
adestramento de
1
fios de fibras
2
participação,
cães de guar
artificiais
excet

Administração
de consórcios
para aquisiç

1

Atividades de
contabilidade

Administração
de obras

1

Atividades de
exibição
cinematográfica

2

Desenhista

1

Administração
pública em geral

30

Atividades de
fisioterapia

19

Despachante

20

ADMINISTRADOR

1

Atividades de
fonoaudiologia

5

Detetive
particular

4

ADVOGADO

112

Atividades de
fornecimento de
infra-estr

19

Digitador

2

Abastecimento
de agua e
esgotamento
san.

1

Atividades de
franqueadas e
permissionár

3

Doceira

12

ALAMBRADOR

14

Atividades de
intermediação e
agenciamen

43

Edição de
cadastros,
listas e outros
pro

7

Jornalista

1

Outros
alojamentos não
especificados ant

4

Serviços de
agronomia e de
consultoria à

15

Técnico agrícola

1

Alojamento,
higiene e
embelezamento
de a

6

Atividades de
limpeza não
especificadas

3

Edição de
jornais

3

Lavadeira
(passadeira)

79

Outros serviços
de acabamento
em fios, t

4

Serviços de
alimentação para
eventos e r

10

Técnico em
contabilidade

54

83

Aluguel de
andaimes
Aluguel de
aparelhos de
jogos eletrônico
Aluguel de
equipamentos
recreativos e es

2

1

Atividades de
monitoramento
de sistemas
Atividades de
monitoramento
sistemas seg.
Eletrônico

1

Edição de
jornais diários

6

Edição de
jornais não
diários

5

Edição de
jornais, livros e
manuais

2

Lavador de
carro

8

Padeiro

3

Serviços de
alinhamento e
balanceamento

2

Técnico em
edificações

4

4

Parques de
diversão e
parques
temáticos

6

Serviços de
arquitetura

3

Técnico em
eletrodomésticos

2

5

Serviços de
assistência social
sem aloja

1

Técnico em
enfermagem,
massagista,
massoterapeuta,
parteira

14

15

Técnico em
fogões

1

16

Técnico em
maquinas de
escrever

1

2

Leiloeiro

1

Limpeza em
prédios e em
domicílios

2

Locação de
automóveis
sem condutor

1

Pedreiro

250

11

Atividades de
organizações
associativas

Aluguel de fitas
de vídeo, dvds e
simila

1

Atividades de
organizações
políticas

1

Edição de
livros

Aluguel de
imóveis próprios

5

Atividades de
organizações
religiosas

28

Edição de
revistas

1

Locação de
mão-de-obra
temporária

8

Perfuração e
construção de
poços de água

1

3

Atividades de
organizações
sindicais

52

Edição
integrada à
impressão de
cadastro

9

Lustrador de
moveis

1

Perfurações e
sondagens

1

Serviços de
cartografia,
topografia e ge

9

Técnico em
segurança do
trabalho

1

3

Atividades de
pós-colheita

1

Eletricista

26

Manutenção e
reparação de
aparelhos elet

1

Peritos e
avaliadores de
seguros

6

Serviços de
comunicação
multimídia - SCM

2

Tecnólogo em
agropecuária
integrada

1

3

Atividades de
pós-produção
cinematográfi

2

Pescador

27

Serviços de
confecção de
armações metáli

2

Telefonia móvel
celular

4

Aluguel de
objetos do
vestuário, joias e

1

Atividades de
produção de
fotografias, e

25

Encanador

8

5

Pesquisa e
desenvolvimento
experimental

1

Serviços de
diagnóstico por
imagem com u

6

Terraplanagem,
pavimentação de
estradas e vias
urbanas

5

Aluguel de
outras máquinas
e equipamento

32

Atividades de
profissionais da
área de s

2

Engenheiro

63

1

Pesquisador

10

Serviços de
diagnóstico por
métodos ópti

1

Torneiro
mecânico

1

Aluguel de
máquinas e
equipamentos
agríc
Aluguel de
máquinas e
equipamentos
para
Aluguel de
móveis,
utensílios e
aparelho

2

Eletrotécnico

3

17

Manutenção e
reparação de
equipamentos
e
Manutenção e
reparação de
equipamentos
h
Manutenção e
reparação de
geradores, tra

84

Parqueteiro

Serviços de
beneficiamento,
secagem, corte,
recorte, polimento
Serviços de
borracharia para
veículos au

Aluguel de
palcos,
coberturas e
outras e

1

Atividades de
profissionais da
nutrição

Aparelhamento
de pedras para
construção,

1

Aparelhamento
de placas e
execução de tr

1

Engenheiro
agrônomo

6

Atividades de
psicologia e
psicanálise

5

Engraxate

2

2

Atividades de
rádio

7

Entregador de
encomendas

1

3

Atividades de
serviços de
complementação

2

Esteticista
(depiladora,
tatuador)

Aplicação de
revestimentos e
de resinas

15

Atividades de
sonorização e de
iluminação

8

Estivador

ARQUITETO

40

Atividades de
televisão aberta

2

Artes cênicas,
espetáculos e
atividades

1

Atividades de
vigilância e
segurança pri

22

Apicultura

6

Manutenção e
reparação de
máquinas e
apa
Manutenção e
reparação de
máquinas e
equ
Manutenção e
reparação de
máquinas,
apar
Manutenção e
reparação de
máquinasferra

9

Pintor

105

Serviços de diálise e
nefrologia

1

Transporte de
carga

187

10

Preparação de
documentos e
serviços espe

38

Serviços de
engenharia

11

Transporte de
passageiros

116

2

Professor

21

Serviços de entrega
rápida

21

Transporte
escolar

25

3

Protético
dentário e auxiliar
de serviços
dentários

3

Serviços de
funerárias

15

Transporte por
navegação de
travessia, m

4

39

Serviços de
instalação elétrica
em obra

21

16

Serviços de
instalação,
manutenção e rep

7

1

Serviços de
lanternagem ou
funilaria e p

29

Transporte
rodoviário de
mudanças

19

3

6

1

Manutenção e
reparação de
motocicletas e

8

Estofador

7

Manutenção e
reparação de
tratores agríc

1

Farmacêutico

1

Marceneiro.

12

Psicólogo
Publicitário e
promotor de
eventos
Recarga de
cartuchos para
equip.
Informática

Transporte
rodoviário
coletivo de
passag
Transporte
rodoviário de
carga, exceto p

Artes, música,
dança, esportes
e ginastica

1

Atividades
paisagísticas

30

Faxineira

126

Marketing
direto

15

Relojoeiro

2

Serviços de lavagem,
lubrificação e poli

78

Transporte
rodoviário
passageiros,
regular,
municipal
urbano

Artesão

23

Atividades
veterinárias

17

Feirante

39

Mecânico

101

Reparação e
manutenção de
computadores e

29

Serviços de malote
não realizados pelo C

2

Tratadores

85

117

174

5

AUXILIAR DE
MOTORISTA DE
TAXI

Assistente social

3

Atividade médica
ambulatorial
com recurs

Assistência
técnica rural

101

Reparação e
manutenção de
equipamentos d

Monitor

11

64

Montador de
moveis

Fonoaudiologo

1

21

Bordadeira
(crocheteira,
tricoteira e
tecela)

1

Borracheiro

6

8

Reparação e
manutenção de
equipamentos e

202

Serviços de
manutenção e
reparação mecân

187

6

Reparação e
manutenção de
outros objetos

40

Serviços de
microfilmagem

18

7

Musico
(sonoplasta)

19

Representante
comercial

36

Servicos de
microfilmagem e
reprografia (faxsmile, xerox, etc)

1

Tratorista

8

Formação de
condutores

2

Nutricionista

5

Representantes
comerciais e
agentes do c

59

Serviços de
montagem de móveis
de qualqu

17

Treinadores

4

25

Fotografo

7

Odontologista

100

Salas de acesso à
internet

2

Serviços de
organização de
feiras, congr

37

Treinamento em
desenvolvimento
profissio

22

15

Funileiro

1

Operador de
maquinas

15

Sapateiro

8

Serviços de perícia
técnica relacionados

2

Treinamento em
informática

17

9

Cabeleireiro
(barbeiro,
manicure,
pedicure)

3

40

140

6

Medico

BABYSITTER

1

Filmagem de
festas e
eventos

5

10

Bancos de
desenvolvimento

5

Fisioterapeuta

Atividade médica
ambulatorial
restrita a

21

Bancos
múltiplos, com
carteira
comercial

15

Atividade
odontológica
com recursos
para

18

Biologo

Atividades
associativas não
especificada
Atividades
auxiliares dos
transportes aé
Atividades de
apoio à
agricultura não
es
Atividades de
apoio à
educação, exceto
c

2

Cabeleireiros

Tratamento de
dados,
provedores de
servi
Tratamento
termico e
quimico de
metais (tempera,
recozimento e
cementa
Tratamentos
térmicos,
acústicos ou de
vi

Serviços de
manutenção e
reparação elétr

Ferreiro e
afiador

141

Garcon

150

Gestão e
administração
da
propriedade
im

7

Operadores
turísticos

1

Serigrafista

1

Serviços de pintura
de edifícios em gera

120

Vendedor
ambulante de
algodao doce,
churros e
pipocas

27

Organização
de excursões
em veículos
rod

1

Serrador de
madeira

3

Serviços de préimpressão

2

Vendedor
pracista

86

1

1

1

Atividades de
apoio à pecuária
não espec
Atividades de
associações de
defesa de d
Atividades de
atenção
ambulatorial não
e

4

Caixas de
financiamento
de corporações

1

Guia de
turismo

6

Otico

1

8

Calceteiro

3

Hotéis

19

Ourives

1

13

Campings

1

Inseminador

2

6

Cantinas serviços de
alimentação
priva

5

Instalação de
equipamentos
para orientaç

1

Atividades de
atendimento
hospitalar, ex

2

Captação,
tratamento e
distribuição de á

1

Instalação de
máquinas e
equipamentos
in

5

Atividades de
cobrança e
informações cad

15

Carpinteiro

70

Instalação de
painéis
publicitários

2

Atividades de
atendimento em
pronto-soco

Atividades de
condicionamento
físico

20

Chapeador

16

Atividades de
consultoria e
auditoria co

52

Chaveiro

26

Instalação de
portas,
janelas, tetos,
di
Instalação e
manutenção
de sistemas
cent

6

18

Outras
atividades
associativas
profissionais
Outras
atividades
auxiliares dos
serviço
Outras
atividades de
prestação de
serviç
Outras
atividades de
publicidade
não esp
Outras
atividades de
recreação e
lazer n
Outras
atividades de
serviços
pessoais n

1

Serralheiro
Serviço de
inseminação
artificial em ani
Servico de
lavagem e
lubrificacao de
veiculos

Serviços de
preparação do
terreno não es

1

Vendedores
ambulante

31

2

Serviços de reboque
de veículos

5

Veterinario

10

1

Serviços de remoção
de pacientes, exceto

1

Vidraceiro

1

15

Serviço de
preparação de
terreno, cultiv

14

Serviços de reservas
e outros serviços d

1

Vigilante
noturno

5

2

Serviço de
pulverização e
controle de pr

5

Serviços de tatuagem
e colocação de
piercing

1

Zootecnista

1

3

Serviço de táxi

1

Serviços de
telecomunicações
sem fio não

6

12

Serviço de
tosquiamento de
ovinos

2

Serviços de tradução,
interpretação e si

1

12

Serviço de
transporte de
passageiros - l

3

Serviços de
usinagem, solda,
tratamento

7

TOTAL

5646

Fonte: Município de Cachoeira do Sul (2020).
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7

Tabela 31 – Atividades econômicas de indústria do município de Cachoeira do Sul
Fabricação de acessórios do vestuário, e
1
Fabricação de açúcar em bruto
1
Fabricação de alimentos e pratos prontos
1
Fabricação de alimentos para animais
2
Fabricação de amidos e féculas de vegeta
1
Fabricação de aparelhos e equipamentos p
3
Fabricação de artefatos de borracha não
5
Fabricação de artefatos de cerâmica e ba
10
Fabricação de artefatos de cimento não especificados ou não classific
1
Fabricação de artefatos de cimento para
1
Fabricação de artefatos de couro não esp
5
Fabricação de artefatos de fibrocimento
4
Fabricação de artefatos de joalheria e o
3
Fabricação de artefatos de madeira não especificados ou nao classifica
1
Fabricação de artefatos de material plás
2
Fabricação de artefatos de serralheria e de caldeiraria não especif
4
Fabricação de artefatos de tanoaria e de
2
Fabricação de artefatos de tapeçaria
1
Fabricação de artefatos diversos de cort
16
Fabricação de artefatos diversos de made
13
Fabricação de artefatos para pesca e esp
2
Fabricação de artefatos têxteis não especificados ou não classificados
1
Fabricação de artefatos têxteis para uso
2
Fabricação de artigos de cutelaria
3
Fabricação de artigos de serralheria, ex
17
Fabricação de artigos do vestuário, prod
2
Fabricação de artigos para viagem, bolsa
1
Fabricação de automóveis, camionetas e u
1
Fabricação de bijuterias e artefatos sem
3
Fabricação de calçados de couro
7
Fabricação de calçados de material sinté
1
Fabricação de canetas, lápis e outros ar
3
Fabricação de cervejas e chopes
1
Fabricação de conservas de frutas
3
Fabricação de conservas de legumes e out
2
Fabricação de cosméticos, produtos de pe
2
Fabricação de embalagens de cartolina e
1
Fabricação de embalagens de material plá
1
Fabricação de embalagens de papel
2
Fabricação de equipamentos para irrigação
7
Fabricação de esquadrias de madeira e de
9
Fabricação de esquadrias de metal
21
Fabricação de estruturas metálicas
1
Fabricação de estruturas pré-moldadas de
2
Fabricação de ferramentas
3
Fabricação de frutas cristalizadas, bala
2
Fabricação de gelo comum
1
Fabricação de laticínios
1
Fabricação de letras, letreiros e placas
1
Fabricação de madeira laminada e de chap
1
Fabricação de máquinas e equipamentos pa
24
Fabricação de máquinas, equipamentos e a
1
Fabricação de massas alimentícias
1
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Fabricação de motores elétricos, peças e
Fabricação de móveis com predominância d
Fabricação de óleos vegetais em bruto, e
Fabricação de outras aguardentes e bebidas
Fabricação de outras máquinas e equipamentos
Fabricação de outras peças e acessórios
Fabricação de outros artefatos e produto
Fabricação de outros artigos de carpintaria
Fabricação de outros brinquedos e jogos
Fabricação de outros produtos do fumo, e
Fabricação de outros produtos químicos i
Fabricação de outros produtos têxteis nã
Fabricação de painéis e letreiros lumino
Fabricação de partes para calçados, de q
Fabricação de peças e acessórios para o
Fabricação de preparações farmacêuticas
Fabricação de produtos alimentares não especificados ou nao classific
Fabricação de produtos de carne
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria pred de producao propr
Fabricação de produtos de panificação
Fabricação de produtos de pastas celulós
Fabricação de produtos de trefilados de
Fabricação de produtos derivados do caca
Fabricação de produtos diversos não espe
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de resinas termoplásticas
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Fabricação de sorvetes e outros gelados
Fabricação de sucos de frutas, hortaliça
Fabricação de tanques, reservatórios met
Fabricação de tratores agrícolas, peças
Frigorífico - abate de bovinos
Processamento industrial do fumo
Produção de artefatos estampados de meta
Produção de carvão vegetal - florestas p
Produção de ovos
Produção e promoção de eventos esportivo
TOTAL
Fonte: Município de Cachoeira do Sul (2020).

1
18
2
1
2
1
1
5
1
1
1
4
2
1
12
1
2
8
17
1
3
3
15
2
1
4
3
1
3
3
8
4
5
7
1
13
365

Tabela 32 – Atividades econômicas de extrações do município de Cachoeira do Sul
Extração de areia, cascalho ou pedregulho
1
Extração de calcário e dolomita e benefi
1
Extração de carvão mineral
4
Extração de madeira em florestas plantadas
2
Extração de minerais para fabricação de
7
Extração de outros minerais não-metálico
1
Extração e britamento de pedras e outros
14
TOTAL
30
Fonte: Município de Cachoeira do Sul (2020).
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Tabela 33 – Atividades econômicas de Criações Agrossilvopastoris do município de Cachoeira do Sul
Criação de animais de estimação
1
Criação de bovinos para corte
3
Criação de bovinos, exceto para corte e
1
Criação de frangos para corte
2
Criação de outros galináceos, exceto par
1
Criação de ovinos, inclusive para produç.
1
Cultivo de arroz
6
Cultivo de eucalipto
3
Cultivo de frutas de lavoura permanente
2
Cultivo de milho
3
Cultivo de outras oleaginosas de lavoura
2
Cultivo de trigo
2
TOTAL
27
Fonte: Município de Cachoeira do Sul (2020).
Tabela 34 – Atividades econômicas de comércios do município de Cachoeira do Sul
Comércio a varejo de automóveis, camione
27
Comércio a varejo de motocicletas e moto
4
Comércio a varejo de peças e acessórios
91
Comércio a varejo de pneumáticos e câmar
2
Comércio atacadista de álcool carburante
2
Comércio atacadista de animais vivos
1
Comércio atacadista de artigos de armari
2
Comercio atacadista de artigos de colchoaria (colchoes, travesseiros
1
Comércio atacadista de artigos do vestuá
3
Comércio atacadista de aves vivas e ovos
1
Comércio atacadista de bebidas com ativi
7
Comércio atacadista de calçados
1
Comércio atacadista de carnes bovinas e
1
Comercio atacadista de cereais beneficiados e leguminosas
11
Comércio atacadista de cereais e legumin
11
Comércio atacadista de cerveja, chope e
1
Comércio atacadista de coelhos e outros
1
Comércio atacadista de combustíveis de o
2
Comércio atacadista de cosméticos e prod
2
Comércio atacadista de couros, lãs, pele
4
Comércio atacadista de defensivos agríco
6
Comércio atacadista de embalagens
1
Comércio atacadista de ferragens e ferra
1
Comércio atacadista de fumo beneficiado
4
Comércio atacadista de instrumentos e ma
1
Comércio atacadista de leite e laticínio
1
Comércio atacadista de máquinas e equipa
1
Comércio atacadista de máquinas, aparelh
4
Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-medic
1
Comércio atacadista de materiais de cons
2
Comércio atacadista de mercadorias em ge
2
Comércio atacadista de móveis e artigos
1
Comércio atacadista de outros produtos q
1
Comércio atacadista de pães, bolos, bisc
1
Comércio atacadista de papel e papelão e
4
Comércio atacadista de pescados e frutos
1
Comércio atacadista de produtos alimentí
5
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Comercio atacadista de produtos alimentícios não especificados ou nao
Comércio atacadista de produtos de higie
Comércio atacadista de resíduos de papel
Comércio atacadista de resíduos e sucata
Comércio atacadista de roupas e acessóri
Comércio atacadista de tecidos
Comércio atacadista de tintas, vernizes
Comércio atacadista especializado em out
Comércio por atacado de automóveis, cami
Comércio por atacado de peças e acessóri
Comércio sob consignação de veículos aut
Comercio varejista de complementos e acessórios do vestuario
Comércio varejista de animais vivos e de
Comércio varejista de armas e munições
Comercio varejista de artigos de armarin
Comércio varejista de artigos de caça, p
Comercio varejista de artigos de cama, m
Comércio varejista de artigos de colchoa
Comércio varejista de artigos de joalher
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos de papelar
Comércio varejista de artigos de tapeçar
Comercio varejista de artigos de tapecaria (tapetes, cortinas, passad
Comércio varejista de artigos de viagem
Comércio varejista de artigos do vestuár
Comercio varejista de artigos do vestuario
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de artigos fotográfic
Comércio varejista de artigos médicos e
Comercio varejista de artigos não especificados ou nao classificados
Comercio varejista de artigos usados (sucatas, brejós, briques)
Comércio varejista de bebidas
Comércio varejista de bicicletas e trici
Comercio varejista de borracha, plástico, espuma e seus artefatos
Comércio varejista de brinquedos e artig
Comércio varejista de cal, areia, pedra
Comercio varejista de calcados
Comércio varejista de carnes - açougues
Comércio varejista de combustíveis para
Comércio varejista de cosméticos, produt
Comércio varejista de doces, balas, bomb
Comercio varejista de equipamentos de informática, pecas e acessorios
Comércio varejista de equipamentos para
Comércio varejista de ferragens e ferram
Comércio varejista de gás liquefeito de
Comércio varejista de hortifrutigranjeira
Comércio varejista de jornais e revistas
Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de madeira e artefato
Comércio varejista de materiais de const
Comércio varejista de materiais hidráuli
Comércio varejista de material elétrico
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5
3
1
2
3
1
1
10
1
2
5
22
20
1
38
4
44
17
24
12
17
6
1
1
441
2
3
3
5
13
1
52
1
2
17
4
26
21
20
37
6
5
14
36
28
35
14
1
4
5
13
64
4
5

Comercio varejista de material elétrico e eletrônico (fios, fusiveis
Comércio varejista de medicamentos veter
Comércio varejista de mercadorias em ger
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de objetos de arte
Comércio varejista de outros artigos de
Comércio varejista de outros artigos usa
Comércio varejista de outros produtos nã
Comercio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso domest
Comércio varejista de plantas e flores n
Comércio varejista de produtos alimentício
Comércio varejista de produtos farmacêutico
Comércio varejista de produtos saneantes
Comércio varejista de suvenires, bijuteria
Comércio varejista de tablets, computadores e periféricos.
Comércio varejista de tecidos
Comércio varejista de tintas e materiais
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista especializado de elet
Comércio varejista especializado de equi
Comércio varejista especializado de inst
Comércio varejista especializado de peça
TOTAL
Fonte: Município de Cachoeira do Sul (2020).

18
43
54
27
1
17
21
43
3
19
53
44
8
30
4
8
3
9
9
42
3
16
1810

Em relação à contribuição de cada setor na economia de Cachoeira do Sul no período
entre 2006 a 2016 (Figura 50), o setor de serviços gerou maior renda ao município e, apesar de
ter diminuído sua contribuição, ainda representa a maior parcela. O setor agropecuário
aumentou sua contribuição no mesmo período, representando a segunda maior parcela
(SEBRAE, 2019).
Figura 50 - Valor adicionado por setor (2006-2016)

Fonte: SEBRAE (2019).
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1.4.1.1 Produto Interno Bruto (PIB)
O Produto Interno Bruto (PIB) é a soma em valores monetários de todos os bens e
serviços finais produzidos por um país, um estado ou cidade, geralmente em um ano. Cada
país tem seu PIB calculado de acordo com o valor de sua moeda. Ele mede apenas os bens e
serviços finais que chegam ao consumidor, indicando o fluxo de novos bens e serviços finais
produzidos durante um período (IBGE, 2019d).
Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de
desenvolvimento de uma localidade, ainda que insuficiente para expressar, por si só, o grau
de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias nas quais esteja ocorrendo forte
desigualdade na distribuição da renda. O PIB per capita do município de Cachoeira do Sul se
encontrava em R$ 27.143,23 (IBGE, 2016) e, conforme a Figura 51, pode-se verificar a evolução
desse indicador no município ao decorrer dos anos. A Figura 52, em seguida, apresenta a
posição no ranking estadual e federal do PIB de Cachoeira do Sul e compara esse com
municípios similares na região.
Figura 51 - Evolução do PIB per capita no município de Cachoeira do Sul (Unidade: R$)

Fonte: IBGE (2019b).
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Figura 52 - posição no ranking estadual do PIB per capita de Cachoeira do Sul e comparativo com
municípios similares na região

Fonte: IBGE (2016).

1.4.2 Pobreza e desigualdade
1.4.2.1 Renda e Pobreza
Segundo dados disponíveis apresentados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no
Brasil (2013a), a renda per capita média do município cresceu 64,57% nas últimas duas
décadas, R$ 482,26, em 1991, para R$ 570,00, em 2000, e para R$ 793,67, em 2010. Isso equivale
a uma taxa média anual de crescimento de 2,66% para todo esse período, sendo que a taxa
média anual de crescimento entre 1991 e 2000 foi de 1,87% e de 3,37%, entre 2000 e 2010. A
proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a
preços de agosto de 2010), diminuiu, passando de 33,87%, em 1991, para 19,08%, em 2000, e
para 9,04%, em 2010.
De acordo com o Índice de Gini, o qual é um instrumento para medir o grau de
concentração de renda no município apontando a diferença entre os rendimentos dos mais

94

pobres e dos mais ricos, a evolução da desigualdade de renda passou de 0,64, em 1991, para
0,57, em 2000, e para 0,54, em 2010. (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL,
2013a).
Este índice numericamente varia de zero a um, sendo que zero representa a situação
de total igualdade, todos com a mesma renda, e o valor de um significa completa desigualdade
de renda, ou seja, somente uma pessoa detém toda a renda do lugar (ATLAS DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013a). Na Tabela 35 são apresentados dados
referentes aos indicadores de renda, pobreza e desigualdade no município, não contemplando
informações que relacionam variáveis de idade, sexo e população urbana e rural, já que essas
não estão disponíveis.
Tabela 35 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade – Cachoeira do Sul
1991
2000
2010
Renda per capita
482,26
570,00
793,67
% de extremamente pobres
10,48
5,86
2,93
% de pobres
33,87
19,08
9,04
Índice de Gini
0,64
0,57
0,54
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a)

A renda domiciliar per capita no município aumentou de R$568,20 em 2000, para
R$785,62 em 2010 (SEBRAE, 2019), sendo maior que o salário mínimo no período, que era de
R$510,00 (BRASIL, 2009). Isso representa maior poder de consumo da população e,
consequentemente, maior consumo de água, maior geração de efluentes e maior geração de
resíduos, impactando o setor de saneamento básico municipal.
1.4.2.2 Índice de Desenvolvimento Humano
O conceito de desenvolvimento humano surgiu através dos trabalhos do prêmio Nobel
de Economia Amartya Sen, reforçando a ideia de que as pessoas são a riqueza das nações,
trazendo-as para o centro da discussão juntamente com suas respectivas capacidades e
oportunidades. Dessa forma, no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano Global do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 1990, o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) foi difundido pela primeira vez trazendo seu conceito como
“o processo de ampliação das escolhas e liberdades das pessoas para que elas tenham
capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser”, diferindo daquilo que
abrange o conhecimento econômico, que leva em consideração o bem-estar da sociedade
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através, somente, dos recursos ou renda que essa pode gerar (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO
HUMANO NO BRASIL, 2013b).
O IDH, conforme o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013b), é uma medida que visa
trazer uma alternativa às avaliações puramente econômicas, apresentando indicadores que
contemplam níveis de saúde, educação e renda. O índice varia entre os valores zero e um, e
assume que as populações necessitam de acesso ao conhecimento e a saúde para alcançarem
um padrão de vida digno. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) ajusta o IDH
para a realidade existente em cada município brasileiro.
O IDHM de Cachoeira do Sul é de 0,742 classificando-se na faixa de Desenvolvimento
Humano Alto. Esse resultado pode ser explicado devido à longevidade da população de
Cachoeira do Sul, com índice de 0,854, bem como ao índice de Renda, que se encontra em
0,739, e o índice de educação, de 0,648 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL,
2013a).
Referente à evolução do IDHM no munícipio, pode-se dizer que houve um crescimento
de 12,25% do ano 2000 para 2010, já que nesse primeiro, o índice se encontrava em 0,661 e,
em 2010, o mesmo chegou a 0,742. A dimensão cujo o índice mais cresceu nesse período foi
Educação, atingindo um crescimento de 0,143. Comparando o ano de 1991 com o ano de 2000,
vê-se um crescimento no IDHM de Cachoeira do Sul de 21,06%, já que em 1991 esse índice se
encontrava em 0,546 e em 2000, como já mencionado, em 0,661. Neste período a dimensão
cujo índice mais cresceu também foi a Educação, atingindo um crescimento de 0,179. Se
comparados os anos de 1991 com o ano de 2010, o município teve um crescimento em seu
IDHM de 35,90%. Pode-se observar, conforme a Figura 53 a seguir, um gráfico que apresenta a
evolução do IDHM de Cachoeira do Sul (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL,
2013a).
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Figura 53 - Evolução do IDHM do município de Cachoeira do Sul

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013a)

Referente ao Ranking ocupado por Cachoeira do Sul, esse ocupa a posição 719 entre os
5.565 municípios brasileiros com seu índice de IDHM. A Figura 54 em seguida, apresenta a
posição no ranking estadual e federal. Ainda, foi realizada uma comparação entre a evolução
do IDHM de Cachoeira do Sul e municípios próximos, com número populacional semelhante
(Figura 55).
Figura 54 - Posição no ranking estadual e federal do IDHM de Cachoeira do Sul e comparativo com outros
municípios

Fonte: IBGE (2010).
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO

Figura 55 – Comparativo referente ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM de Cachoeira do Sul
e municípios limítrofes
Cachoeira do Sul (RS)

Caçapava do Sul (RS)

Novo Cabrais (RS)

Rio Pardo (RS)

0,8
0,6
0,4
0,2
0
1991

2000

2010

Fonte: Empresa Executora (2020).

1.5. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CALENDÁRIO FESTIVO E SEUS IMPACTOS
NOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
1.5.1 Infraestrutura administrativa
Cachoeira do Sul conta com um Centro Administrativo Municipal, conforme a Figura 56,
sendo que as Secretarias Municipais, em sua maioria, encontram-se próximas a este local. A
Secretaria Municipal do Meio Ambiente está localizada no Centro Municipal Ambiental (CMA),
juntamente com o Jardim Botânico e Zoológico (Figura 57).
Figura 56 - Centro Administrativo Municipal

Figura 57 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Fonte: Imprensa Prefeitura Municipal (2019).

Fonte: Empresa Executora (2019).

1.5.2 Energia elétrica
A distribuição de energia elétrica é realizada através da empresa CELETRO (Cooperativa
de Eletrificação Centro Jacuí Ltda) e da RGE (Rio Grande Energia S.A.), que abrangem as áreas
urbana e rural, bem como serviços públicos (água/esgoto/saneamento). As Tabelas 36 e 37
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apresentam, respectivamente, o número de economias com energia elétrica e o consumo,
divididos por classe, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE), para os anos
de 2009 a 2018.

Classe
Residencial
Comercial
Industrial
Setor Público
Outros
Rural
Total

2009
25.519
1.946
190
185
3
1.843
29.686

Tabela 36 - Número de economias em Cachoeira do Sul
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
25.954 26.184 26.873 27.221 27.542 27.857 28.259
1.964
1.971
2.015
2.017
2.033
2.037
1.847
191
191
188
181
175
166
155
182
184
187
15
208
219
228
7
1
2
188
2
2
2
1.896
1.927
1.954
1.970
1.945
1816
1.905
30.194 30.458 31.219 31.592 31.905 32.097 32.396
Fonte: FEE (2018).

2017
28.382
1931
152
227
2
1.941
32.635

2018
28.649
1.835
149
223
2
1.933
32.791

Tabela 37 - Consumo (MWh) em Cachoeira do Sul
Classe
Residencial
Comercial
Industrial
Setor
Público
Outros
Rural
Total

2009
47.352
20.300
30.456

2010
50.014
20.948
32.808

2011
52.009
22.206
35.798

2012
55.328
23.641
33.543

Ano
2013
2014
56.515
63.151
23.241
25.891
31.645
38.314

2015
58.544
25.274
39.415

2016
58.907
24.285
28.499

2017
58.898
25.441
16.570

2018
60.628
25.747
27.482

11.576

11.794

12.119

12.466

12.214

12.926

12.326

12.259

12.248

21.540

35
31.790
141.509

40
29.977
145.581

43
34.906
157.080

45
36.766
161.788

39
33.703
157.357

43
36.146
176.472

37
29.863
165.459

40
40
28.389 31.195
152.379 144.391

40
34.087
169.524

Fonte: FEE (2018).

Verifica-se que o número total de economias apresentadas é divergente de outras
fontes de dados, como a Tabela 20 do item 1.3.3.3 Habitação, em que foram encontrados um
total de 29.384 domicílios no ano de 2010. Dessa forma, pode-se dizer que nem todas as
economias em Cachoeira do Sul são contempladas com energia elétrica ou podem ocorrer
ligações irregulares de energia.
Entretanto, observa-se o aumento do número de economias com energia elétrica no
município, bem como o aumento do consumo. De 2009 a 2018, o número de economias
aumentou em 10,46%, enquanto que o consumo, para o mesmo intervalo, aumentou em
19,80%.
Não há programa vinculado à redução de energia elétrica em Cachoeira do Sul. A
empresa CELETRO também não possui campanhas nesse sentido, porém, promove ações
sociais nos municípios associados. A empresa RGE, em seu site na internet, dispõe de dicas de
consumo aos consumidores para evitar desperdícios de energia elétrica nas residências, além
de oferecer tarifa de energia diferenciada para a classe rural, com descontos.
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1.5.3 Pavimentação e Transporte
Considera-se via pavimentada aquela que possui revestimentos, tais como concreto
asfáltico ou bloco de concreto. O município não dispõe de dados quanto ao quantitativo de
vias pavimentadas e não pavimentadas, somente existem dados em arquivos digitais do
relatório de obras planejadas e acompanhadas pela Central de Projetos e Captação de
Recursos, da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, a partir de 2009,
apresentados na Figura 58.
Figura 58 – Vias pavimentadas e não pavimentadas em Cachoeira do Sul
Legenda:
- Pavimento impermeável
- Pavimento permeável
- Sem pavimentação
Perímetro urbano

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020) e Google Earth (2020).

O tipo de material predominantemente utilizado para pavimentação no município é o
piso intertravado formado por blocos de concreto (Figura 59), o qual é permeável, além de
asfalto, que é impermeável. As vias pavimentadas estão localizadas, em sua maioria, na área
urbana do município, enquanto que, na área rural, predominam as vias não pavimentadas
(Figura 60).
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Figura 59 - Pavimento utilizado no município

Fonte: Empresa Executora (2019).
Figura 60 - Vias não pavimentadas no município.

Fonte: Empresa Executora (2019).

Em relação à frota de veículos automotores, segundo o SEBRAE (2019), de 2009 a 2019
houve um aumento de 72,7% no número de automóveis, representando a maior frota, seguido
pelas motocicletas, com aumento de 57,2% na frota (Figura 61).
Figura 61 - Frota de veículos automotores em Cachoeira do Sul

Fonte: SEBRAE (2019).

O município dispõe de Plano Diretor de Transporte Coletivo (PDTC), concluído em 2016,
além de transporte público coletivo, utilizado por 21,4% da população. Ressalta-se que as ruas
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do perímetro urbano, principalmente nos bairros, estão em estado precário e, dessa forma, é
necessário realizar constantes manutenções das frotas, o que aumenta o custo da tarifa, sendo
esta uma das razões para a baixa adesão ao transporte público coletivo, conforme estudos do
Plano de Mobilidade Urbana de Cachoeira do Sul (PLANMOB), de 2019.
1.5.4 Igrejas e Cemitérios
Os cemitérios são fontes potenciais de impactos ambientais devido aos processos de
decomposição dos corpos, que proliferam vírus e bactérias, além de substâncias químicas,
capazes de contaminar as águas subterrâneas e superficiais utilizadas, muitas vezes, pela
população vizinha ao cemitério (FUNASA, 2017).
Cachoeira do Sul apresenta igrejas e cemitérios em praticamente todas as localidades,
administrados pelas suas respectivas associações, que além de representar a fé da população
também se configuram como pontos turísticos municipais. A Tabela 38 apresenta a relação de
igrejas e cemitérios do município e a sua localização, e as Figuras 62 a 66 apresentam algumas
igrejas e cemitérios visitados. Ressalta-se que, além dos cemitérios apresentados na
Tabela 38, foram visualizados durante a visita a campo 22 cemitérios na área rural.
Infraestrutura

Igrejas

Tabela 38 - Igrejas e cemitérios em Cachoeira do Sul
Nome da Infraestrutura
Paróquia São José
Paróquia Nossa Senhora da Penha
Paróquia Santo Antônio
Mitra Diocesana de Cachoeira do Sul
Mitra Diocesana de Cachoeira do Sul
Mitra Diocesana de Cachoeira do Sul
Mitra Diocesana de Santa Maria Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Igreja Nossa Senhora da Conceição
Paróquia Santo Antônio
Primeira Igreja Batista de Cachoeira do Sul
Igreja Metodista
Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Cachoeira do Sul
Igreja Evangélica A Mensagem Da Cruz
Igreja Santa Terezinha
Porta das Ovelhas
Igreja Universal do Reino de Deus
Templo Martim Lutero
Igreja do Senhor Jesus Cristo
Comunidade Evangélica do Bosque
Igreja do Evangelho Quadrangular
Igreja Evangélica Cristo Redentor
Igreja Internacional da Graça de Deus (Show da Fé)
Igreja O Brasil Para Cristo
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Localização
Centro
Marina
Santo Antônio
Centro
Marques Ribeiro
Santo Antônio
Centro
Frota
Santo Antônio
Centro
Centro
Gonçalves
Rio Branco
Oliveira
Barcelos
Centro
Noêmia
Bom Retiro
Centro
Bosque
Tibirica
Centro
Centro
Barcelos

Comunidade Católica São Francisco De Assis
Igreja Adventista do Sétimo Dia Alto do Amorim
Igreja Pentecostal Deus é Amor - IPDA
Vida Comunidade Cristã

Cemitérios

Cemitério Municipal de Cachoeira do Sul
Memorial das Alamedas
Cemitério Parque Jardim da Paz
Cemitério das Irmandades
Cemitério Três Vendas
Fonte: Google Maps (2020).

Vila Nova
Rio Branco
Nossa Sra. de
Fatima
Santa Helena
Centro
Universitário
Bairro Aldeia
-

Figura 62 - Igreja na localidade de Bosque

Figura 63 - Cemitério na localidade de Bosque

Fonte: Empresa Executora (2019)

Fonte: Empresa Executora (2019)

Figura 64 - Igreja na localidade de Forqueta

Figura 65 - Igreja na localidade de Vila Durasnal

Fonte: Empresa Executora (2019)

Fonte: Empresa Executora (2019)

Figura 66 - Igreja na localidade de Três Tombos

Fonte: Empresa Executora (2019).
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Apenas 02 (dois) cemitérios privados encontram-se licenciados junto ao município, os
demais não estão regularizados através de licenciamento ambiental.
Dessa forma, configurando uma situação preocupante de contaminação das águas
subterrâneas, por não dispor de tratamento para o necrochorume produzido a partir da
decomposição dos corpos. Contudo, os cemitérios não estão localizados próximos a
residências, mas o abastecimento do município é feito a partir de poços tubulares profundos,
o que pode acarretar na contaminação desses mananciais.
1.5.5 Segurança pública
A segurança pública, de acordo com o Art. 144 da Constituição Brasileira de 1988, é
direito e responsabilidade de todos, exercida para preservar a ordem pública e a segurança
das pessoas e do patrimônio. Os órgãos responsáveis pela segurança pública são: Polícia
Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária Federal; Polícia Civil; Polícia Militar e
Corpo de Bombeiro Militar. A Tabela 39 apresenta a relação dos órgãos de segurança pública,
a quantidade de membros e veículos, e a localização da sede para o município de Cachoeira
do Sul.
Tabela 39 - Segurança pública em Cachoeira do Sul
Quantidade De
Entidade
Membros
Polícia Militar
Corpo de Bombeiro Militar
2º Pelotão de Bombeiros de Cachoeira do Sul
46
Polícia Civil
20ª Delegacia de Polícia regional do Interior
5
1ª Delegacia de Polícia
8
2ª Delegacia de Polícia
7
Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (plantão)
13
Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente
5
(-) Não foram repassadas as informações.
Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul (2019).

Quantidade De
Veículos
11
3
4
2
1
1

1.5.5.1 Segurança pública ambiental
Quanto à segurança pública ambiental referente às instalações, equipamentos e aos
recursos naturais e ambientais que integram os sistemas e os serviços de saneamento básico
existentes em Cachoeira do Sul, os sistemas operados pela CORSAN, como a ETA e a ETE,
apresentam cuidados e rotinas de proteção, os quais podem ser verificados nos itens 3.1.2
Infraestrutura dos sistemas coletivos existentes e 4.1.2 Infraestrutura, respectivamente. Já
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para os poços tubulares profundos utilizados para abastecimento de água, foram identificados
em visita técnica a campo alguns casos que possuem o controle de acesso aos mananciais,
como cercamento, que pode ser verificado no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
Ainda, o município dispõe de locais que podem afetar a segurança ambiental da
população, tais como a Estação de Transbordo, apresentada no item 6.1.1.3 Transbordo, que
não possui licenciamento ambiental e está localizada onde havia o antigo lixão que está sendo
recuperado, além de locais com esgoto a céu aberto, apresentados no item 4.3 Indicação das
áreas de risco de contaminação e das fontes pontuais de poluição por esgotos.
Assim, pode-se concluir que para garantir a segurança pública ambiental no município,
deverão ser adotadas ações preventivas.
1.5.6 Calendário festivo do município
Dentre as principais datas e comemorações festivas de Cachoeira do Sul estão as
descritas a seguir:
•

Mês de fevereiro: Carnaval de Rua;

•

Mês de junho: FENARROZ (de dois em dois anos);

•

Mês de setembro: Semana Farroupilha;

•

Mês de outubro: Romaria Diocesana, Feira do Livro;

•

Mês de novembro: Vigília do Canto Gaúcho, Festival Estadual de Bandas Marciais,
FEGAES – Festival Gaúcho Estadual Estudantil.
Mês de dezembro: Semana de Cachoeira. O município de Cachoeira do Sul possui a

Semana de Cachoeira que ocorre anualmente na semana do dia 8 de dezembro (dia da
padroeira Nossa Senhora da Conceição) ao dia 15 de dezembro, que é a data de elevação à
cidade do município (CACHOEIRA DO SUL, 2019).
Estes eventos movimentam a economia do município e atraem turistas, porém também
são responsáveis pelo aumento da geração de resíduos sólidos, aumento do consumo de água
e aumento da geração de efluentes líquidos. Cabe destacar que tais eventos não provocam
impactos na drenagem urbana municipal.
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1.5.7 Pontos turísticos no município
Cachoeira do Sul dispõe de diversos pontos turísticos, tais como praças, construções
históricas, Jardim Botânico, Zoológico Municipal, localizados em diferentes regiões do
município. A Tabela 40 apresenta as estruturas citadas pelo município, enquanto que as
Figuras 67 a 79 apresentam algumas estruturas visitadas pela equipe técnica durante a visita
à campo e contidas no Inventário Turístico de Cachoeira do Sul (2017).
Tabela 40 - Pontos turísticos em Cachoeira do Sul
Infraestrutura
Localização
Praça Balthazar de Bem (Château d'Eau)
Centro
Bairro Aldeia
Bairro Aldeia
Charqueada e Estabelecimento Paredão
Parque de Exposições da Fenarroz
Bairro Cristo Rei
Palácio Legislativo João Neves da Fontoura (Câmara Municipal)
Centro
Fonte das Águas Dançantes Artibano Savi
Centro
Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha
Centro
Praça Borges de Medeiros (Caixa D’água)
Centro
Ponte de Pedra
Barragem-Ponte do Fandango
Rod. Transbrasiliana
Fazenda São José
Centro Municipal Ambiental – CMA
Centro
Capela Santa Josefa (Capela de Nossa Senhora Do Bonfim)
Bairro Bom Retiro
Igreja Matriz de Santo Antônio
Bairro Santo Antônio
Museu Municipal de Cachoeira do Sul
Fonte: Prefeitura Municipal (2019).
Figura 67 - Praça Balthazar de Bem (Château d'Eau)

Figura 68 - Charqueada e Estabelecimento Paredão

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Fonte: Jornal do Povo - Inventário Turístico
Cachoeira do Sul – (2017).
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Figura 69 - Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da
Cunha

Figura 70 - Palácio Legislativo João Neves da
Fontoura (Câmara Municipal)

Fonte: Cristianno Caetano - Inventário Turístico
Cachoeira do Sul (2017).

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Figura 71 - Fonte das Águas Dançantes Artibano Savi

Figura 72 - Parque de Exposições da Fenarroz

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Figura 73 - Praça Borges de Medeiros (Caixa D’água

Figura 74 - Ponte de Pedra

Fonte: Acioly Netto - Inventário Turístico Cachoeira
do Sul (2017).

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Figura 75 - Barragem-Ponte do Fandango

Figura 76 - Fazenda São José

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).
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Figura 77 - Centro Municipal Ambiental – CMA (Jardim Botânico, Zoológico Municipal e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente)

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 78 - Igreja Matriz de Santo Antônio

Figura 79 - Capela Santa Josefa (Capela de Nossa
Senhora Do Bonfim)

Fonte: Acioly Netto - Inventário Turístico Cachoeira
do Sul (2017).

Fonte: Inventário Turístico Cachoeira do Sul (2017).

1.5.8 Comunicação
Os mecanismos de comunicação utilizados pelo município de Cachoeira do Sul para
divulgação de informações à sociedade são:
•

Portal Transparência On-line: Apresenta informações de interesse geral dos órgãos e
entidades do setor público, promovendo a participação dos cidadãos no
acompanhamento da gestão. O portal disponibiliza as seguintes informações:
Referente as receitas: lançamento e recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive no que se refere a recursos extraordinários. Referente as despesas:

108

todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa,
no momento de sua realização com, no mínimo, número do processo correspondente,
bem fornecido ou serviço prestado, pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento
e procedimento licitatório realizado (quando for o caso), informações complementares
de processos licitatórios realizados e em andamento, instrumentos contratuais
celebrados, transferências financeiras entre entidades da mesma esfera de governo,
valores da folha de pagamento, relação dos servidores, relação de bens patrimoniais,
movimentação do estoque, informações organizacionais e publicação de documentos.
Link: http://cachoeiradosul-portais.govcloud.com.br/pronimtb/;
•

Relatório Informativo de Contas Públicas, através do site da Prefeitura;

•

Site da Prefeitura, através do link https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/;

•

Rede

Social,

através

da

página

no

Facebook

pelo

link

https://pt-

br.facebook.com/prefeituracachoeiradosul/;
Ainda há possui jornais e emissoras de rádio, os quais estão apresentados na Tabela 41.
Tabela 41 - Meios de comunicação utilizados em Cachoeira do Sul
Nome
Localização
Jornal do Povo
Jornais
Jornal O Correio
Jornal A Notícia
Cachoeira do Sul
Rádio GVC FM 106.1
Emissoras de rádio
Grupo Fandango
Fonte: Prefeitura Municipal (2019).

Meio de comunicação

Através destes mecanismos de comunicação, a administração pública informa a
população sobre eventos, audiências públicas, prestação de contas e informações relevantes
à comunidade. Ainda, através do site da prefeitura e da rede social, a administração pública
recebe sugestões e críticas da população local, tanto para a prestação de serviços dos eixos do
saneamento básico quanto a outros serviços realizados, a fim de melhorar o atendimento aos
munícipes.
1.5.9 Lazer
Há diversas estruturas para a promoção de lazer, tais como centro de eventos, clubes
poliesportivos, ginásios, pavilhões e campo de futebol, localizados em diferentes regiões do
município. A Tabela 42 apresenta as estruturas citadas pela prefeitura municipal.
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Tabela 42 - Infraestruturas de lazer em Cachoeira do Sul
Local
Complexo de Esportes SMD,
Secretaria Municipal dos
Desportos, Ginásio Municipal
Derli Steinmtez e Estádio
Municipal Joaquim Vidal

Centro Esportivo Municipal

Quadra de Esportes e Praça
José Bonifácio

Pista de skate na Praça José
Bonifácio

Quadra de Esportes e Praça
Borges de Medeiros

Quadra de Esportes Campo
da Bica

Ginásio do Bosque

Quadra coberta Vila Lobos

Frequência
de uso

Finalidade de
uso

Relação com
saneamento básico e
meio ambiente

Centro

Diária

Realização de
eventos
esportivos de
diferentes
modalidades

Local com aglomeração
de público, geração de
resíduos na sua maioria
recicláveis

Centro

Diária, maior
concentração
aos finais de
semana

Realização de
eventos
esportivos de
diferentes
modalidades

Local com aglomeração
de público, geração de
resíduos na sua maioria
recicláveis, além dos
decorrentes de podas e
corte de grama

Localização

Realização de
eventos
Centro
esportivos de
diferentes
modalidades
Pista com
finalidade
Centro
Diária
específica para
skate e BMX
Realização de
eventos
Centro
Diária
esportivos de
diferentes
modalidades
Realização de
eventos
Noêmia
Diária
esportivos de
diferentes
modalidades
Realização de
eventos
Obra em
Bosque
esportivos de
andamento
diferentes
modalidades
Realização de
eventos
Aos finais de
Piquiri
esportivos de
semana
diferentes
modalidades
Fonte: Secretaria Municipal dos Desportos (2020).
Em
manutenção –
obra de
reforma

Local com aglomeração
de público

Local com aglomeração
de público

Local com aglomeração
de público

Local com aglomeração
de público

Local com aglomeração
de público

Local com aglomeração
de público

1.5.10 Cultura
Cachoeira do Sul conta com diversos grupos culturais que promovem ações internas e
externas, integrando a sociedade, a fim de expressar sua tradição e costumes. A Tabela 43
apresenta estes grupos, bem como a frequência a qual se reúnem e quais atividades
desenvolvem.
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Nome do grupo
Associação
Cachoeirense de
Futebol Varzeano ASCAFV
Associação Atlética e
Beneficente São José

Botafogo Futebol Clube

PROJECRIS
Gauchinho Futebol
Clube

Associação Cachoeira
de Canoagem e Ecologia

Grupos de Ciclismo:
Divididos em diferentes
grupos de pedaladas de
lazer e competição
Clube de Caça, Pesca e
Tiro
Liga Beneficente
Operária Cachoeirense
Mitra Diocesana
Cachoeira do Sul –
Paróquia São José

Círculo Operário
Cachoeirense

Associação
Cachoeirense de Cultura
Afro - ACCA
Associação Cachoeira
de Canoagem e Ecologia
– ACCE
CTG Os gaudérios

Tabela 43 - Grupos sociais em Cachoeira do Sul
Frequência a
Atividades desenvolvidas/objetivos
qual se reúnem
Desenvolvimento de campeonatos municipais de futebol de
campo e futsal no Ginásio Municipal Derli Steinmtez, Estádio
Semanalmente
Municipal Joaquim Vidal e Centro Esportivo Municipal. Fazem
o recolhimento dos resíduos recicláveis gerados nos jogos
Participação em competições de futsal e projeto social com
formação social e esportiva através da modalidade de futsal no
Semanalmente
Ginásio Municipal Derli Steinmtez. Fazem o recolhimento dos
resíduos recicláveis gerados nos jogos
Projeto social com formação social e esportiva através da
Semanalmente
modalidade de futebol de campo. Realização de palestras e
atividades socioambientais
Projeto social com formação social e esportiva através da
Semanalmente
modalidade de futebol de campo. Realização de palestras e
atividades socioambientais
Projeto social com formação social e esportiva através da
Semanalmente
modalidade de futebol de campo. Realização de palestras e
atividades socioambientais
Projeto social com formação social e esportiva através da
modalidade de canoagem. Realização de palestras e atividades
socioambientais, desenvolve o projeto Trilhas Ecológicas, que
Diariamente
recebeu o Prêmio Mérito Ambiental 2006, possui um
Departamento de Educação Ambiental que trabalha a
formação de seus alunos também voltado a ações de Defesa
Civil
Grupo de ciclistas que percorrem trechos urbanos e no interior
do município. Além do desenvolvimento de ações ambientais,
Semanalmente
o contato proporcionado pelo esporte desenvolve a
preocupação com o meio ambiente
Associação de pescadores. Trabalha em ação de limpeza do
Semanalmente Rio Jacuí e no desenvolvimento do Festival de Pesca Esportiva,
trabalhando na manutenção das espécies nativas
-

Assistência Social (Associações beneficentes, asilos, orfanatos)

-

Instituições religiosas

Diariamente

Projeto Social destinado a crianças e adolescentes na faixa
etária dos 06 aos 17 anos, são sete oficinas em funcionamento
pleno: Capoeira, Dança Moderna, Desenho, Percussão, Violão,
Artesanato e Futsal. Em turno inverso ao da Escola, oferecem
uma oportunidade de lazer, esporte, recreação às crianças,
trabalhando forte na prevenção ao uso de drogas, na
diminuição da repetência escolar, na inclusão social e na
valorização da escola e da educação, como preponderantes
para uma virada social

-

-

-

Projetos nas áreas sociais, esportivas e ambientais

-

Atividades culturais gaúchas
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CTG Tropeiros da
Atividades culturais gaúchas
Lealdade
CTG Lanceiros do Sul
Atividades culturais gaúchas
CTG Pontoneiros do
Atividades culturais gaúchas
Jacui
CTG Estância do
Atividades culturais gaúchas
Chimarrão
CTG José Bonifácio
Atividades culturais gaúchas
Gomes
CN Estância da Tradição
Atividades culturais gaúchas
CTG Getúlio Vargas
Atividades culturais gaúchas
Fonte: Secretaria Municipal da Indústria e Comércio - SMIC (2020) e Secretaria Municipal dos Desportos (2020).

2. QUADRO INSTITUCIONAL DA POLÍTICA E DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
BÁSICO
2.1. INDICAÇÃO DAS PRINCIPAIS FONTES SOBRE AS POLÍTICAS NACIONAIS DE SANEAMENTO
BÁSICO
A Constituição Federal do Brasil, em seu Art. 225, dispõe que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
A Lei Complementar nº 6.766/1979, com alterações pela Lei 9.785/1999, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano, em seu Art. 2, § 5, define que a infraestrutura básica dos
parcelamentos de solo deve ser “constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação” (BRASIL, 1979).
Ainda, o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, é um instrumento legal criado para
garantir o planejamento urbano das cidades para proporcionar qualidade de vida aos seus
munícipes. Para isso, “estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental” (BRASIL, 2001).
A Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, denominada Lei do Saneamento Básico,
regulamentada pelo Decreto n° 7.217, de 05 de junho de 2007, estabelece diretrizes nacionais
para os serviços de saneamento básico. De acordo com esta lei, os serviços públicos de
saneamento básico devem ser prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
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I - universalização do acesso;
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia
das ações e resultados;
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do
meio ambiente;
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo
das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes,
adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais
e regionais;
VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação,
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;
VII - eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;
X - controle social;
XI - segurança, qualidade e regularidade;
XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.
XIII - adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água (BRASIL,
2007b).

Conforme disposto no Art. 9° desta lei, compete aos titulares dos serviços formular a
respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação;
III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública,
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público,
observadas as normas nacionais relativas à potabilidade da água;
IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários;
V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do
art. 3o desta Lei;
VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema
Nacional de Informações em Saneamento;
VII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade
reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais
(BRASIL, 2007).

Cachoeira do Sul, em sua Lei Orgânica de 1990, Art. 7º, define como competências do
município, além das atribuições previstas constitucionalmente, as seguintes:
I - organizar-se administrativamente;
II - elaborar o Orçamento Anual e Plurianual de Investimentos;
III - administrar, adquirir e alienar seus bens, aceitar doações, legados e heranças e
dispor sobre sua aplicação;
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IV - estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços;
V - estabelecer normas de edificação, de loteamento e zoneamento, bem como
diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território;
VI - regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores;
VII - licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e
outros, cassar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene,
ao bem-estar público ou aos bons costumes;
VIII - disciplinar a limpeza das vilas e dos logradouros públicos, a remoção do lixo
domiciliar ou hospitalar e detritos de qualquer natureza;
IX - dispor sobre a prevenção de incêndios;
X - disciplinar serviços de carga, descarga e trânsito urbano;
XI - estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, de poluição do meio
ambiente, do espaço aéreo e das águas;
XII - legislar sobre os serviços funerários e cemitérios;
XIII - interditar edificações em ruínas ou consideradas insalubres, fazer demolir
construções que ameacem a segurança coletiva e aquelas em andamento sem a
necessária licença;
XIV - regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros
meios de publicidade e propaganda;
XV - regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os
divertimentos públicos;
XVI - legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias, coisas em
geral, forma e condições de venda dos objetos ou bens apreendidos;
XVII - legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação,
distribuição e consumo de água, gás, luz e energia elétrica e todos os demais serviços
de caráter e uso coletivo;
XVIII - conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, táxis e outros, fixando
suas tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e paradas;
XIX - constituir a Guarda Municipal, destinada à proteção dos bens, serviços e
instalações municipais, conforme dispuser a lei.

Compete ainda ao município, concorrentemente com a União ou com o Estado, ou
supletivamente a eles, conforme Art. 9º desta Lei:
I - zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública;
II - promover o ensino, a educação e a cultura;
III - estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as
formas de exaustão do solo;
IV - abrir e conservar estradas ou caminhos e determinar a execução de serviços
públicos;
V - promover a defesa vegetal e animal;
VI - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
VII - amparar a maternidade, a infância, os idosos e os desvalidos, coordenando e
ordenando os serviços no âmbito do Município;
VIII - estimular a educação e a prática desportiva, o lazer e a recreação;
IX - proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra os fatores que
possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual;
X - tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantil,
bem como as que impeçam a propagação de doenças transmissíveis;
XI - incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades;
XII - fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gêneros
alimentícios;
XIII - regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições
Federal e Estadual.
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Entre os princípios e diretrizes das ações e serviços públicos de Cachoeira do Sul,
previstos na Lei Orgânica, está a integração em nível executivo das ações de saúde, meio
ambiente e saneamento básico. Sendo assim, o Art. 139 desta Lei dispõe sobre os direitos do
cidadão em relação ao saneamento básico:
Art. 139. O Saneamento Básico é uma ação de saúde pública e um serviço público
essencial, de abrangência regional e local, implicando o seu direito na garantia
inalienável ao cidadão de:
I - abastecimento de água, em quantidade suficiente para assegurar adequada higiene
e conforto, com qualidade compatível aos padrões de potabilidade;
II - coleta, disposição e tratamento de esgoto cloacal, dos resíduos sólidos
domiciliares e a drenagem das águas pluviais;
III - controle de vetores com utilização de métodos não prejudiciais ao homem e ao
meio ambiente;
IV - coleta, disposição e tratamento do lixo;
V - adequada destinação do lixo hospitalar e de outros detritos que ofereçam risco à
saúde pública.

Quanto ao meio ambiente, a mesma Lei dispõe em seu Art. 158:
Art. 158. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondose dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, cabendo a todos exigir do Poder
Público a adoção de medidas neste sentido.
§ 1º. O Município desenvolverá ações permanentes de planejamento, proteção,
restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe primordialmente:
I - elaborar o Plano Diretor de Proteção Ambiental;
II - prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão;
III - fiscalizar o armazenamento, o transporte, o uso e o destino final de produtos,
embalagens e substâncias potencialmente perigosas à saúde pública e aos recursos
naturais;
IV - promover a educação ambiental, deixando aos educadores a liberdade de escolha
da forma a ser ministrada, bem como a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente;
V - definir critérios ecológicos;
VI - proteger a flora, a fauna e a paisagem natural;
VII - fiscalizar, cadastrar e manter as matas remanescentes no território do Município
e fomentar o florestamento não homogêneo;
VIII - incentivar e promover a recuperação das margens do Rio Jacuí e de outros corpos
d’água e das encostas sujeitas a erosão.
§ 2º. Qualquer cidadão poderá e o servidor público municipal deverá provocar a
iniciativa do Município ou Ministério Público, prestando informações e indicando os
elementos de convicção para fins de propositura de ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente ou a bens e direitos de valor
artístico, histórico ou paisagístico.
Art. 159. O Município deve promover consulta plebiscitária quando obra ou atividade
pública estadual ou federal afetar o ambiente no território municipal.
Art. 160. A tutela do meio ambiente será exercida por todos os órgãos do Município e
por todos os cidadãos.
§ 1º. A lei criará incentivos especiais visando à preservação de áreas ecológicas e
prédios de interesse histórico-cultural.
§ 2º. O causador de poluição ou dano ambiental, independentemente de culpa, será
responsabilizado e deverá assumir ou ressarcir ao Município, se for o caso, todos os
custos financeiros, imediatos ou futuros, decorrentes do saneamento do dano.
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Art. 161. O Município, respeitado o direito de propriedade, poderá executar
levantamentos, estudos, projetos e pesquisas necessárias ao conhecimento do meio
físico.
Art. 162. É dever do Poder Público realizar diagnóstico ambiental.

O Plano Diretor Municipal, dispõe sobre as Zonas de Proteção Ambiental – ZPA, que tem
como finalidade a proteção do ambiente urbano e natural. Foram definidas 8 (oito) Zonas:
ZPA1 – Seu objetivo é a proteção da vegetação natural situada numa faixa de 100m
(cem metros) de largura de cada lado das margens do Rio Jacuí (letra “a” do artigo 2º
do Código Florestal) servindo também como área de lazer para a população.
ZPA2 – Tem a função de isolar as Zonas Industriais um e dois (ZI1 e ZI2) das demais
zonas urbanas, através de uma barreira de vegetação de porte com 15m (quinze
metros) de largura.
ZPA3 – Possui a função de amenizar com vegetação as interferências do Leito da Rede
Ferroviária (15m de cada lado além da faixa de domínio) – artigo 4º inciso III da Lei
Federal nº 6766 e letra “c” do artigo 3º do Código Florestal.
ZPA4 – Tem o objetivo de amenizar com vegetação a futura BR – 153 das áreas
periféricas (15m de cada lado além da faixa de domínio) – artigo 4º inciso III da Lei
Federal nº 6766 e letra “c” do artigo 3º do Código Florestal.
ZPA5, ZPA6 e ZPA7 – Têm o objetivo de preservar a vegetação de porte existente
nestes locais.
ZPA8 – tem o objetivo de preservar as encostas e o topo do Morro da Cruz (letras “d”
e “e” do artigo 2º do Código Florestal).

2.2. APROPRIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DOS INSTRUMENTOS LEGAIS QUE DEFINEM AS POLÍTICAS
DE SANEAMENTO BÁSICO
Para solucionar os problemas do saneamento básico nos municípios brasileiros, são
criados mecanismos viáveis através de instrumentos legais que garantem a população
serviços de saneamento básico de boa qualidade, prestados pelos municípios e empresas
terceirizadas, em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade,
com o objetivo da universalização e a adequação dos serviços prestados. Nas Tabelas 44, 45 e
46 são apresentados os principais instrumentos legais referentes à questão do saneamento
básico, legislação Federal, seguida das normas de âmbito Estadual e Municipal.

TÍTULO
Lei Federal n° 12.305/10, de
02 de agosto de 2010
Lei Federal n° 11.445/07, de
05 de janeiro de 2007
Lei Federal n° 9.795, de 27 de
abril de 1999
Lei Federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998

Tabela 44 - Legislação Federal
TEMA
“Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12
de fevereiro de 1998; e dá outras providências.”
“Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a lei no 6.528,
de 11 de maio de 1978; e dá outras providências”
“Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de
Educação Ambiental e dá outras providências.”
“Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.”
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Lei Federal nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981
Decreto Federal nº 10.240 de
12 de fevereiro de 2020
Decreto Federal n° 8.211/14,
de 21 de março de 2014
Decreto Federal n° 7.404/10,
de 23 de dezembro de 2010
Decreto Federal n° 7.217/10,
de 21 de junho de 2010
Decreto Federal nº 5.940, de
25 de outubro de 2006
Decreto Federal n.º 204, de 7
de maio de 2004
Decreto Federal nº 4.581, de
27 de janeiro de 2003

“Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras providências”
“Regulamenta o inciso VI do caput do art. 33 e o art. 56 da Lei nº 12.305, de 2
de agosto de 2010, e complementa o Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de
2017, quanto à implementação de sistema de logística reversa de produtos
eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico.”
“Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.”
“Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o comitê interministerial da política
nacional de resíduos sólidos e o comitê orientador para a implantação dos
sistemas de logística reversa, e dá outras providências.”
“Regulamenta a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.”
“Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis, e dá outras providências.”
“Aprova o texto da Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos
persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001.”
“Promulga a emenda ao anexo I e adoção dos anexos VIII e IX à Convenção
de Basiléia sobre o controle do movimento transfronteiriço de resíduos
perigosos e seu depósito.”

Portaria de Consolidação nº
5, de 28 de setembro de
2017, Anexo XX

“Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade”

Resolução CONAMA nº 416,
de 30 de setembro de 2009

“Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus
inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras
providências.”

Resolução CONAMA nº 404,
de 11 de novembro de 2008

“Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro
sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos.”

Resolução CONAMA nº 401,
de 4 de novembro de 2008
Resolução CONAMA nº 380,
de 31 de outubro de 2006
Resolução CONAMA nº 377,
de 9 de outubro de 2006
Resolução CONAMA nº 375,
de 29 de agosto de 2006
Resolução CONAMA nº 373,
de 9 de maio de 2006
Resolução CONAMA nº 362,
de 23 de junho de 2005
Resolução CONAMA nº 362,
de 23 de junho de 2005
Resolução CONAMA nº 358,
de 29 de abril de 2005
Resolução CONAMA n.º 313,
de 29 de outubro de 2002

“Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e
baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para
o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.”
“Altera a redação do anexo I da Resolução nº 375, de 29 de agosto de 2006,
publicada no DOU em 30 de agosto de 2006, a qual define critérios e
procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações
de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados”.
“Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de sistemas de
esgotamento sanitário.”
“Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto
gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos
derivados, e dá outras providências. ”
“Define critérios de seleção de áreas para recebimento do óleo diesel com o
menor teor de enxofre-DMTE, e dá outras providências.”
“Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.”
“Dispõe sobre o rerrefino de óleo lubrificante.”
“Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de
saúde e dá outras providências.”
“Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.”
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Resolução CONAMA n.º 316,
de 29 de outubro 2002
Resolução CONAMA n.º 307,
de 05 de outubro 2002
Resolução CONAMA n.º 308,
de 21 de março de 2002
Resolução CONAMA n.º 283,
de 12 de julho de 2001
Resolução CONAMA nº 264,
de 26 de agosto de 1999
Resolução CONAMA nº 258,
de 26 de agosto de 1999
Resolução CONAMA n.º 257,
de 30 de junho de 1999
Resolução CONAMA n.º 23,
de 12 de dezembro de 1996
Resolução CONAMA nº 05,
de 05 de agosto de 1993
Resolução CONAMA n.º 06,
de 19 de setembro de 1991

TÍTULO
Lei Estadual n.º 15.434, de 09
de janeiro de 2020
Lei Estadual n.º 13.836 de 28
de novembro de 2011
Lei Estadual nº 13.306, de 02
de dezembro de 2009
Lei Estadual nº 12.381, de 28
de novembro de 2005
Lei Estadual nº 12.114, de 5
de julho de 2004
Lei Estadual nº 12.037, de 19
de dezembro de 2003
Lei Estadual n.º 11.019, de 23
de setembro de 1997
Lei Estadual n.º 10.099, de 07
de fevereiro de 1994
Lei Estadual n.º 10.116, de 23
de março de 1994
Lei Estadual n.º 10.350, de 30
de dezembro de 1994
Lei Estadual n.º 9.921, de 27
de julho de 1993

“Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas
de tratamento térmico de resíduos.”
“Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos
da construção civil.”
“Licenciamento ambiental de sistemas de disposição final dos resíduos
sólidos urbanos gerados em município de pequeno porte.”
“Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos resíduos dos serviços de
saúde.”
“Licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades
de co-processamento de resíduos.”
“Estabelece a necessidade de tornar explícita no art. 6º da Resolução 257, de
30 de junho de 1999.”
“Regulamenta o descarte de pilhas e baterias usadas.”
“Regulamenta a importação e uso de resíduos perigosos.”
“Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de
saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.”
“Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes dos serviços
de saúde e dá outras providências.”
Fonte: Adaptado de Brasil (2015).
Tabela 45 - Legislação Estadual
TEMA
“Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do
Sul.”
“Introduz alterações na Lei n° 12.037, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.”
“Introduz modificação na Lei nº 11.019, de 23 de setembro de 1997, que dispõe
sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio
metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul.”
“Altera o art. 1º da Lei nº 12.114, de 5 de julho de 2004, que proíbe a
comercialização de pneus usados importados no Estado e dá outras
providências.”
“Proíbe a comercialização de pneus usados importados no Estado e dá outras
providências.”
“Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.”
“Dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio
metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul
(Alterada pela Lei 11.187, de 7 de julho de 1998).”
“Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá
outras providências.”
“Institui a Lei do Desenvolvimento Urbano, que dispõe sobre os critérios a
requisitos mínimos para a definição e delimitação de áreas urbanas e de
expansão urbana, sobre as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo
para fins urbanos, sobre a elaboração de planos e de diretrizes gerais de
ocupação do território pelos municípios e dá outras providências.”
“Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo
171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.”
“Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247,
parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá outras providências.”
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Lei Estadual n.º 9.493, de 07
de janeiro de 1992
Decreto Estadual n.º 48.989,
de 04 de abril de 2012
Decreto Estadual n.º 45.554,
de 19 de março de 2008
Decreto Estadual n° 42.047,
de 26 de dezembro de 2002
Decreto Estadual n° 38.356,
de 01 de abril de 1998
Decreto Estadual n° 37.033,
de 21 de novembro de 1996
Portaria SEMA nº 50, de 25 de
agosto de 2008
Portaria SEMA n.º 045, de 30
de outubro de 2007
Portaria conjunta
SEMA/FEPAM n.º 013, de 13
de abril de 2007
Resolução CONSEMA nº 419,
de 13 de fevereiro de 2020

Resolução CONSEMA nº 245,
de 20 de agosto 2010

Resolução CONSEMA nº 355,
de 13 de julho de 2017
Resolução CONSEMA n° 109,
de 22 de setembro de 2005
Resolução CONSEMA nº 09,
de 25 de outubro de 2000
Resolução CONSEMA n.º 02,
de 17 de abril de 2000
Resolução CONSEMA n.º 372,
22 de fevereiro de 2018 e
suas alterações

“Considera, no Estado do Rio Grande do Sul, a coleta seletiva e a reciclagem
do lixo como atividades ecológicas, de relevância social e de interesse
público.” (Ministério Público, Coletânea de Legislação Ambiental/Resíduos
Sólidos).
“Regulamenta o Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN e as
Comissões Regionais de Saneamento - CRESANs, de que tratam os arts. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Lei nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003.”
“Regulamenta a Lei n° 11.019/97, de 23 de setembro de 1997, e alterações, que
dispõe sobre o descarte e destinação final de pilhas que contenham mercúrio
metálico, lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados no Estado do Rio Grande do Sul.”
”Regulamenta disposições da LEI Nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, com
alterações, relativas ao gerenciamento e à conservação das águas
subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul.”
“Aprova o Regulamento da Lei n° 9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe
sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul.”
”Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado do Rio Grande
do Sul, prevista nos artigos 29, 30 e 31 da LEI Nº 10.350, de 30 de dezembro de
1994.”
“Altera dispositivo da Portaria SEMA Nº 045, de 30 de outubro de 2007.”
“Dispõe sobre implantação de sistemas simplificados de esgotamento
sanitário nas zonas urbanas e de expansão urbana dos Município do Rio
Grande do Sul.”
“Determina a divulgação do rol dos Empreendimentos Licenciados para a
atividade de reciclagem de resíduos no Estado do Rio Grande do Sul e dá
outras providências.”
“Estabelece critérios e procedimentos para a utilização de água de reúso para
fins urbanos, industriais, agrícolas e florestais no Estado do Rio Grande do
Sul.”
“Dispõe sobre a fixação de procedimentos para o licenciamento de Sistemas
de Esgotamento Sanitário, considerando etapas de eficiência, a fim de
alcançar progressivamente os padrões de emissão e os padrões das Classes
dos corpos hídricos receptores, em conformidade com os Planos de
Saneamento e de Recursos Hídricos.”
Dispõe sobre os critérios e padrões de emissão de efluentes líquidos para as
fontes geradoras que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado
do Rio Grande do Sul.
“Estabelece diretrizes para elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Município."
“Dispõe sobre a norma para o licenciamento ambiental de sistemas de
incineração de resíduos provenientes de serviços de saúde, classificados como
infectantes (GRUPO A) e dá outras providências.”
“Dispõe de norma sobre o licenciamento ambiental para co-processamento
de resíduos em fornos de clínquer.”
“Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer
forma, de causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental
no Estado do Rio Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local
para o exercício da competência municipal no licenciamento ambiental.”
Fonte: Empresa Executora (2019).
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Lei Municipal n.º 4.345, de 12
de novembro de 2014
Lei Municipal de maio de
1990
Lei Ordinária nº 2.769, de 28
de dezembro de 1994
Lei Ordinária nº 2.190/1986
Lei Municipal nº 2.208/1988
Lei Municipal nº 3.116 /1999
Lei Municipal nº 3.761, de 09
de outubro de 2007
Decreto nº558/2008
Lei Municipal nº4.021/2010

Lei Municipal nº 4.035/2011
Lei Municipal 4.362, de 24 de
dezembro de 2014
Lei Municipal nº 4.404, de 25
de agosto de 2015
Lei Municipal nº 4.538, de 03
de abril de 2018

Tabela 46 - Legislação Municipal
“Dispõe sobre a Política Municipal de Gestão Animal e da criação do Centro
Municipal de Proteção Animal – CEMPRA”
Lei Orgânica Municipal de Cachoeira do Sul
Institui o Código Tributário do Município de Cachoeira do Sul
Alterar Disposições da Lei Municipal nº 1983 de 04 de novembro de 1983,
(Plano Diretor) e de n° 2085 de 10 de abril de 1986. relativamente sobre o

estacionamento de veículos e índices urbanísticos das zonas
comerciais.
Cria a Semana Municipal do Meio Ambiente e Estudo Ecológico
Cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUMDEMA, revoga a Lei Municipal
nº 1745 de 05.09.77 e dá outras providências.
Cria o Quadro de Cargos Públicos do Programa Saúde da Família - PSF
desenvolvido no município de Cachoeira do Sul.
Aprova o Plano de Saneamento Básico de abastecimento de água potável e de
esgotamento sanitário do município de Cachoeira do Sul e dá outras
providências.
Cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autoriza o Poder Executivo a
criar órgão e Programa, promover alterações e a incluir Ação em Programa de
Governo
Altera a redação da Lei Municipal nº 2.946/1996, que cria o Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
Altera artigos da Lei Municipal nº 3.116 de 15 de janeiro de 1999,
estabelecendo novos valores de taxas de serviços de licenciamento ambiental
e florestal de âmbito local.
Institui o Plano Municipal de Educação e dá outras providências.
Altera a redação da Lei Municipal nº 3.116, de 15 de janeiro de 1999, que trata
cria o fundo municipal de meio ambiente - FUMDEMA, revoga a Lei Municipal
nº 1745 de 05.09.77 e dá outras providências.
Fonte: Empresa Executora (2019).

2.3. MAPEAMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO
2.3.1 Organização dos serviços
Os serviços de saneamento básico no município são organizados conforme
apresentado nas Figuras 80 e 81 de acordo com suas responsabilidades no eixo de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, respectivamente.
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Figura 80 - Organização do abastecimento de água

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 81 - Organização do esgotamento sanitário

Fonte: Empresa Executora (2020).

Os serviços referentes ao abastecimento de água e de coleta, transporte, tratamento e
destino final de esgotos sanitários na área urbana de Cachoeira do Sul são articulados através
da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), através de contrato de n° 315/2011.
Conforme objeto do contrato,
O MUNICÍPIO outorga à CORSAN a prestação dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, compreendendo a exploração, execução de obras,
ampliações e melhorias, com a obrigação de implantar, fazer, ampliar, melhorar,
explorar e administrar, com exclusividade, os serviços de abastecimento de água
potável e esgoto sanitário, na área urbana e áreas contínuas, incluindo a captação,
adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, distribuição e medição
do consumo de água, bem como a coleta, transporte, tratamento e destino final de
esgoto, o faturamento e entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e
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arrecadação, atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de qualidade da
água e cadastro de consumidores, atendidos os princípios da conveniência social,
ambiental, técnica e econômica e, ainda, a Política Estadual de Saneamento.
Subcláusula Segunda – Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser
compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico e serão efetivados
respeitada a viabilidade econômico-financeira do Sistema e a obtenção de recursos
financeiros necessários a sua execução, obedecidas as bases estabelecidas pela Meta
de Investimentos de Longo Prazo (CORSAN, 2011).

A área que compreende o atendimento pela CORSAN corresponde a zona urbana da
sede do município, além das localidades de Vila Piquiri, Águas Mornas, Rincão dos Lopes e
Rincão dos Tastch e áreas rurais contínuas à zona urbana. O prazo de vigência do contrato é
de 25 (vinte e cinco) anos. Os deveres da CORSAN estão dispostos no contrato:
I– estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível
com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo
prioridades, a serem consideradas para o estabelecimento do Plano Plurianual de
Investimentos no Sistema;
II– operar e manter os serviços de abastecimento de água potável, incluindo a
captação, bombeamento, tratamento, adução e distribuição da água, medição do
consumo e o controle da qualidade da água, nos termos definidos pelo Plano
Municipal de Saneamento;
III- operar e manter os serviços de esgotamento sanitário, incluindo a coleta,
transporte, tratamento e destino final do esgoto, nos termos definidos pelo Plano
Municipal de Saneamento;
IV- executar direta ou indiretamente estudos, projetos, obras e serviços, sempre de
forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, objetivando o
adequado funcionamento dos serviços e o pleno atendimento dos usuários,
observados os limites previstos na Meta de Investimentos de Longo Prazo;
V- equacionar e solucionar, de forma satisfatória, eventuais problemas no
funcionamento dos serviços, de acordo com o regulamento dos serviços;
VI- melhorar o nível de qualidade dos serviços, de acordo com a legislação atual e
superveniente;
VII– garantir a continuidade dos serviços;
VIII- atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações
necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais dos planos oficiais de
saneamento;
IX- adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, instalações e
métodos operativos que, atendidas as normas técnicas pertinentes, garantam a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários;
X– executar ações visando à manutenção e conservação dos equipamentos e das
instalações;
XI– programar e informar ao MUNICÍPIO, por escrito, as condições técnicas e
financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras (CORSAN, 2011).

Segundo informações da CORSAN, foi realizado um Estudo de Concepção para o
abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cachoeira do Sul, o qual não foi
disponibilizado de forma integral à Equipe Técnica. A Companhia somente relatou que as
informações disponibilizadas por ela contemplam este estudo, as quais são apresentadas nos
itens 3. Abastecimento de Água e 4. Esgotamento Sanitário.
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Cabe ressaltar, que através da Lei Municipal nº 4.093, de 27 de outubro de 2011, o
município firmou convênio com vista a delegar à Agencia Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), a regulação dos serviços públicos
delegados de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Deste modo, compete a
AGERGS a regulação dos serviços prestados pela CORSAN.
Conforme determina a Lei nº10.931, de 09 de janeiro de 1997, alterada pela Lei nº
10.931, de 09 de janeiro de 1997, que cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS e dá outras providências, em seu Art. 2º,
constituem objetivos da AGERGS:
I - assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que
satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;
II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários,
permissionários e autorizatários de serviços públicos;
III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados (RIO
GRANDE DO SUL, 1997).

Dos direitos, garantias e obrigações do município, pode-se salientar que deve
regulamentar a prestação dos serviços, fiscalizar permanentemente a prestação dos serviços,
zelar pela boa qualidade do serviço, estimular o aumento da qualidade e produtividade dos
serviços e revisar o plano de saneamento básico com a periodicidade definida na Lei Federal
nº 11.445/2007.
Nas Figuras 82 e 83 são apresentadas a organização quanto às responsabilidades pela
prestação de serviço de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos.
Figura 82 - Organização do manejo de águas pluviais

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 83 - Organização do manejo de resíduos sólidos

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Ainda sobre os resíduos sólidos, o município não possui contrato de prestação de
serviço de limpeza urbana e ornamentação de ruas e praças, visto que estas atividades são
realizadas pelos servidores públicos.
A universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos é um objetivo a ser alcançado dentro das
políticas públicas devido aos impactos sobre a saúde, o meio ambiente e a cidadania. A
estruturação e a operacionalização dos serviços públicos de saneamento básico é um dos
grandes desafios dos gestores públicos dos municípios, por tratarem-se de serviços essenciais
aos cidadãos, e tendo em vista que, a eficiência da gestão, está diretamente relacionada ao
bom desempenho de todos os atores envolvidos, as ferramentas normativas, organizacionais
e de planejamento são essenciais para que se consiga alcançar a universalização dos serviços
com qualidade e com controle social para os munícipes.
Outro aspecto relevante a ser considerado é o desafio de conciliar o equilíbrio
econômico-financeiro diante dos investimentos demandados para a ampliação do acesso aos
serviços, principalmente às localidades que a população se encontra em situação de
vulnerabilidade econômica. Diante do exposto, o presente PMSB traça o melhor caminho a ser
percorrido para alcançar a universalização os serviços.
2.3.2 Quadro institucional
A estrutura administrativa de Cachoeira do Sul, conforme apontado pelo Comitê
Participativo, está representada no organograma administrativo conforme a Figura 84.
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Figura 84 - Organograma administrativo do município

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (2020).

Em relação aos serviços de saneamento básico, cabe ressaltar que os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário são de responsabilidade da CORSAN, a qual é
regulamentada pela AGERGS. Na Tabela 47, apresenta-se o eixo do saneamento básico, a
secretaria responsável e quais são suas responsabilidades.
Tabela 47 - Responsabilidades das secretarias municipais quanto ao saneamento básico
Eixo do
Secretaria
Responsabilidade
saneamento
responsável
Secretaria
• Elaborar a legislação municipal;
Todos
Municipal de
• Elaborar os contratos de prestação de serviços;
Administração
• Executar os serviços de compras e distribuição de materiais.
• Elaborar e coordenar programas financeiros;
• Realizar processamento contábil da receita e despesa;
• Escriturar a execução orçamentária, financeira e patrimonial do
Secretaria
município;
Todos
Municipal da
• Emitir empenhos, realizar a liquidação e o pagamento de contas;
Fazenda
• Realizar a fiscalização de contribuintes;
• Realizar o lançamento de tributos;
• Administrar e prestar contas dos recursos transferidos pelo Estado e
pela União.
Abastecimento
Secretaria
• Prestar assistência técnica e extensão rural;
de água e
Municipal da
• Realizar a defesa sanitária, vegetal e animal;
esgotamento
Agricultura e
• Auxiliar o abastecimento de água e esgotamento sanitário na área rural.
sanitário
Pecuária
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Todos

Todos

Todos

• Programar e projetar as obras públicas e acompanhar sua execução;
• Coordenar e fiscalizar a execução dos serviços públicos concedidos ou
permitidos pelo Município;
• Programar e coordenar a execução das obras e serviços de manutenção
da pavimentação e saneamento em vias públicas;
Secretaria
• Realizar a construção e conservação de praças e logradouros públicos;
Municipal de
• Administração e conservação dos cemitérios municipais;
Obras
• Licenciamento e fiscalização de obras particulares;
• Manutenção e funcionamento das oficinas, do maquinário e
equipamento da Prefeitura;
• Fabricação de tubos e outros artefatos de concreto, necessários aos
serviços correlatos.
• Licenciamento ambiental;
• Fiscalização ambiental;
• Fiscalizar, identificar e regrar atividades ou empreendimentos
potencialmente poluidores;
• Administração dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente –
FUNDEMA em conjunto com o Conselho Municipal do Meio Ambiente
Secretaria
COMDEMA;
Municipal do
• Recuperação do aterro municipal;
Meio Ambiente
• Recolhimento e destinação do lixo;
• Implantação e manutenção de parques, jardins e praças;
• Promover a educação ambiental buscando a conscientização da
coletividade da importância do meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
• Serviço de Controle de Zoonoses e Proteção Animal;
• Serviço de Vigilância Sanitária e Ambiental.
• Construção e conservação de estradas e caminhos municipais
integrantes do sistema viário do Município;
• Obras complementares tais como:
• Pontes;
Secretaria
• Pontilhões;
Municipal do
• Bueiros;
Interior e
• Aterros;
Transportes
• Abrigos para passageiros;
• Sinalização;
• Proporcionar orientação técnica para os serviços públicos executados
pelas Subprefeitura distritais.
Fonte: Prefeitura municipal de Cachoeira do Sul (2020).

Ainda, conforme apontado pelo Comitê Participativo, o município possui desafios
quanto as deficiências relacionadas aos quatro eixos dos serviços de saneamento básico, as
quais estão descritas na sequência, para abastecimento de água no item 3.2. Identificação e
análise das principais deficiências do serviço; esgotamento sanitário no item 4.2. Identificação
e análise das principais deficiências; manejo de águas pluviais no item 5.6. Identificação e
análise dos principais problemas relacionados ao serviço de manejo de águas pluviais; e
manejo de resíduos sólidos no item 6.3. sistematização dos problemas identificados ao serviço
de manejo de resíduos sólidos e de limpeza pública.
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Em relação a conformidade legal dos serviços de saneamento, o município está
organizado de modo a atender o que dita a Lei, tendo em vista que o abastecimento de água e
esgotamento sanitário no município é de responsabilidade da CORSAN, a qual é regulada pela
AGERGS, agência de fiscalização, regulação e controle dos serviços de água e esgoto. O
município dispõe também de adequada coleta e destinação final de resíduos sólidos, assim
como, possui em sua legislação municipal diretrizes para novos lotes e edificações, que
abarcam a drenagem de águas pluviais.
2.4. MAPEAMENTO DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE INTERESSE
DO SANEAMENTO BÁSICO
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2019), os programas são instrumentos
de organização compostos por ações para enfrentar um problema ou aproveitar uma
oportunidade, de acordo com o objetivo pré-estabelecido.
Os projetos são instrumentos utilizados para alcançar os objetivos de um programa,
envolvendo um conjunto de operações em determinado período de tempo, das quais resulta
em um produto que pode ser expandido ou aperfeiçoado por ações (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2019).
As ações, assim como os projetos, também são instrumentos utilizados para alcançar
os objetivos de um programa, entretanto, são realizadas de modo contínuo e permanente, das
quais também resulta um produto a ser expandido ou aperfeiçoado (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2019).
Entre as ações realizadas pelo município está a entrega de 25 kits de saneamento
básico rural pela Secretária Municipal de Agricultura e Pecuária, com o apoio da EMATER/RS e
da Secretária da Saúde. A ação teve por objetivo melhorar o destino das águas servidas, a fim
de reduzir contaminação do meio ambiente, além de melhorar qualidade de vida na zona rural,
com significativa redução de doenças por contaminação. As famílias contempladas recebem
o material (caixa de gordura, canos, lonas, cola e conexões) e como contra partida se
comprometem com a montagem. O recurso foi oriundo com Fundo de Gestão Compartilhada
e o valor repassado para o projeto foi de R$ 6.200,00 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOIERA
DO SUL, 2020).
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Além deste, o município desenvolve ações de educação ambiental nas escolas através
da Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, como palestras e trilhas ecológicas.
Em relação aos programas de vigilância de riscos e agravos à saúde, relacionados ao
meio ambiente, o setor de Vigilância Ambiental promove os programas VIGIAR, VIGISOLO,
VIGIÁGUA, VIGIFIS e VIGIPEQ, além de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador.
O Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas à Poluição Atmosférica
(VIGIAR), estruturado pelo Ministério da Saúde, tem por objetivo desenvolver ações de
vigilância para populações expostas a poluentes atmosféricos, de forma a recomendar e
instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral, conforme
preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Seu campo de atuação prioriza as regiões
onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou social que gerem poluição
atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para as populações expostas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(VIGIÁGUA), estruturado a partir dos princípios do SUS, tem por objetivo de garantir a
qualidade e segurança da água para consumo humano. Este programa consiste em ações
adotadas pelas autoridades de saúde pública para garantir à população o acesso à água em
quantidade e qualidade, a fim de promover a saúde e prevenir doenças transmitidas pela água
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
A Vigilância em Saúde Ambiental Associada aos Fatores Físicos (VIGIFIS) tem por
objetivo a proteção da saúde da população decorrente da exposição a radiações Ionizantes
(RI) e não ionizantes (RNI), que se caracterizam pela fonte de exposição, e não pela natureza
da radiação. O VIGIFIS atua no desenvolvimento de modelos de vigilância em saúde ambiental
relacionados à exposição humana à radioatividade natural elevada, em resposta às demandas
crescentes vindas da população e de profissionais da área de saúde em regiões conhecidas
como de alta concentração de minérios radioativos; bem como na preparação, prevenção e
resposta do setor saúde em casos de emergências rádio nucleares (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2020).
A Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos (VIGIPEQ)
tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar
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medidas de promoção, prevenção contra doenças e agravos e atenção integral à saúde das
populações expostas a contaminantes químicos. Esta área trabalha com os contaminantes
químicos que interferem na saúde humana e nas inter-relações entre o homem e o ambiente,
buscando articular ações de saúde integradas – prevenção, promoção, vigilância e assistência
à saúde de populações expostas a contaminantes químicos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
Nessa mesma linha, atua também um dos componentes do VIGIPEQ, que é a Vigilância
em Saúde de Populações Expostas a Áreas Contaminadas (VIGISOLO), assim, com a inserção
dos dados relacionados à identificação de populações expostas ou potencialmente expostas
no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo
Contaminado (Sissolo), é possível agregar os dados coletados, analisá-los e, assim, propor
estratégias de ação para cada tipo de população, contaminante, área, entre outros
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um componente do Sistema Nacional
de Vigilância em Saúde que visa à promoção da saúde e à redução da morbimortalidade da
população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e
doenças, bem como em seus determinantes, decorrentes dos modelos de desenvolvimento e
processos produtivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).
Ressalta-se que o município não dispõe de estudo de compatibilização de água e
esgoto dos serviços prestados pela CORSAN, bem como não sabiam da existência deste
estudo.
2.5. EXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Conforme as informações repassadas pelo município, não são feitas as avaliações dos
serviços prestados nos eixos de saneamento, embora exista ouvidoria. No caso dos sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário administrados pela CORSAN, esta faz a
avaliação a partir dos indicadores gerados pela ouvidoria, site e redes sociais da companhia,
os quais estão apresentados nos itens 3.9 Caracterização da prestação dos serviços segundo
indicadores e 4.10 Caracterização da prestação dos serviços segundo indicadores. Em relação
aos resíduos sólidos, o município avalia a prestação de serviço da Cooperativa de Recicladores
Solidários em Defesa do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul (COCARI), a partir de planilha de
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avaliação das metas, gerada pela pesagem dos resíduos reciclados, entretanto, não foram
repassados os dados da avaliação.
2.6. LEVANTAMENTO DA ESTRUTURA ATUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
A taxa é um tributo instituído pelo poder público, seja ele Município, Estado ou União,
e se refere a uma atividade pública e não privada. A taxa de serviço corresponde ao valor pago
pela prestação de um serviço público específico, enquanto que a taxa de polícia corresponde
ao efetivo poder de fiscalização do Estado (CONTÁBIL, 2016).
A tarifa é um valor pago por meio de contrato e é voluntária e facultativa, podendo cada
cidadão escolher se submeter a ela ou não. Ou seja, a tarifa consiste em um preço de venda de
um bem que é exigido pelas empresas prestadoras de serviços públicos (CONTÁBIL, 2016).
De acordo com a Constituição da República Federativa de 1988, em seu Art. 145, “A
União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou
postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos
e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos (BRASIL, 1988b).

De acordo com a Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento básico; que altera a Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.036, de 11 de maio de 1990, Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências, dos aspectos
econômicos e sociais:
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela
cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos
serviços ou para ambos conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas
atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
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§ 1o Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as
seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando
o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de
eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e
localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Cachoeira do Sul possui taxas de cobrança pela prestação de serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.
O abastecimento de água e o esgotamento sanitário são cobrados a partir da conta de
água para cada imóvel, de acordo com o volume de água consumido, emitidos pela CORSAN.
Já os sistemas de abastecimento de água sob responsabilidade das associações
possuem taxas distintas, contudo não foram todas que repassaram esta informação à Equipe
Técnica, deste modo as taxas disponibilizadas pelas associações de água podem ser
verificadas no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
A coleta de resíduos domiciliares e a limpeza pública são cobrados a partir de uma Taxa
de Coleta de Lixo e Taxa de Limpeza Pública, bem como o controle e tratamento do efluente,
junto ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), variando o valor de
acordo com a metragem do imóvel, conforme o Código Tributário municipal.
2.7. IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO DAS POSSIBILIDADES DE CONSORCIAMENTO
Cachoeira do Sul é consorciado junto ao Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí
(CI/JACUÍ). Este consórcio, constituído em 2004, foi formado com a finalidade de atender as
demandas comuns dos municípios consorciados na área da saúde. Porém, com a mudança do
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Estatuto do CI/JACUÍ, o consórcio passa a desenvolver as múltiplas políticas públicas dos
municípios. Atualmente o consórcio tem como objetivos (CI/JACUÍ, 2019):
•

Gestão associada de serviços públicos;

•

Prestação de serviços, inclusive de assistência técnica, a execução de obras e o
fornecimento de bens à administração direta ou indireta dos entes consorciados;

•

Compartilhamento ou o uso em comum de instrumentos e equipamentos, inclusive
de gestão, de manutenção, de informática, de pessoal técnico e de procedimentos de
licitação e de admissão de pessoal;

•

Produção de informações ou de estudos técnicos;

•

Instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos
congêneres;

•

Promoção do uso racional dos recursos naturais e a proteção do meio-ambiente

•

Exercício de funções no sistema de gerenciamento de recursos hídricos que lhe
tenham sido delegadas ou autorizadas;

•

Apoio e o fomento do intercâmbio de experiências e de informações entre os entes
consorciados;

•

Gestão e proteção de patrimônio urbanístico, paisagístico ou turístico comum;

•

Fornecimento de assistência técnica, extensão, treinamento, pesquisa e
desenvolvimento urbano, rural e agrário;

•

Ações e políticas de desenvolvimento urbano, socioeconômico local e regional;

•

Exercício de competências pertencentes aos entes da Federação nos termos de
autorização ou delegação;

•

Ações e serviços de saúde, obedecidos os princípios, diretrizes e normas que regulam
o Sistema Único de Saúde - SUS.
Além do consorciamento com o CI/JACUÍ, Cachoeira do Sul não possui estudos ou

negociações com outros consórcios. Ressalta-se que o consorciamento entre municípios para
os serviços de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e abastecimento de água é inviável
economicamente para o município em virtude da distância com os municípios da região.
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2.8. PATAMAR DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO SANEAMENTO NOS
ÚLTIMOS ANOS
As despesas municipais de Cachoeira do Sul dividem-se entre vários setores que têm
influência direta ou indireta no setor de saneamento básico. De acordo com o SEBRAE (2019),
as maiores despesas orçamentárias do município, em 2018, concentraram-se nos setores de
saúde e educação, enquanto que o saneamento básico representou somente 0,17% das
despesas municipais (Figura 85).
Figura 85 - Despesas municipais em 2018

Fonte: SEBRAE (2019).

Quanto ao orçamento do município para os eixos de saneamento, não foram
disponibilizados dados; entretanto, para o ano de 2019, o município investiu R$676.997,62 em
obras e ações neste setor.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2020 define as rubricas de ações, obras e projetos
relacionados diretamente com o saneamento básico para cada secretaria municipal, as quais
são apresentadas na Tabela 48.

Secretaria
Secretaria Municipal
de Obras

Tabela 48 – Rubricas da LOA 2020
Orçamento da
Serviço
Secretaria (R$)
Manter e ampliar o sistema de drenagem.
12.972.025,00
Manter a fábrica de tubos
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Despesas com
o serviço (R$)
61.000,00

Secretaria Municipal
da Agricultura e
Pecuária
Secretaria Municipal
de Saúde
Secretaria Municipal
do Interior e
Transportes
Secretaria Municipal
de Coordenação e
Planejamento

Secretaria Municipal
do Meio Ambiente

Saneamento básico rural
Abastecimento de água para população
rural
Manutenção da execução de ações de
vigilância ambiental
Manutenção da execução de ações de
vigilância sanitária
Ampliar e manter as estradas e pontes do
município

6.000,00
2.063.350,00

6.000,00
27.957,00

72.188.404,00
119.221,00
2.865.560,00

Elaborar o Plano Diretor e Código de Obras,
Plano de Saneamento Básico, Plano de
14.884.961,00
Mobilidade Urbana
Viabilizar a coleta de lixo, limpeza urbana,
bem como a destinação final de lixo
Executar atividades de recuperação de áreas
de risco ou degradadas
Fiscalizar, educar, monitorar e promover a
11.766.965,00
redução da poluição ambiental
Implantação de usina de triagem
Unidade de destino final de resíduos sólidos
Educação ambiental
TOTAL
116.741.265,00
Fonte: Lei Orçamentária Anual 2020 (2020).

498.860,00

41.500,00
7.403.500,00
1.362.115,00
1.213.000,00
3.500,00
6.000,00
4.500,00
10.753.153,00

Dessa forma, observa-se que o valor previsto para os serviços de saneamento básico
totaliza 9,21% do orçamento total do município.
2.9. LEVANTAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS EXISTENTES COM O GOVERNO
FEDERAL E COM O GOVERNO ESTADUAL EM SANEAMENTO BÁSICO
O setor de saneamento básico sofre com a baixa média histórica de investimentos, o
que compromete o desenvolvimento do setor no Brasil. Entre 2009 e 2014, a média nacional
de investimentos no setor foi de R$ 9,3 bilhões, enquanto que a previsão do Plano Nacional de
Saneamento Básico (PLANSAB) para 2014 era de 26,8 bilhões (CNI, 2017).
Segundo a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento – SEPLAN, Cachoeira
do Sul recebeu do Governo Federal e Estadual, nos últimos dez anos, um total de R$
19.291.780,35 para investimentos em pavimentação e drenagem pluvial em diversas ruas. A
média de pavimentação das vias foi de 14,8km para esse período, sendo que para o ano de
2018, foram concluídas ou estão em execução um total de 2.854,05m em ruas. De acordo com
a Secretaria, todas as ruas que recebem pavimentação com recurso Federal, recebem os
serviços de drenagem pluvial e caixas coletoras.
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2.10. IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM
SANEAMENTO E NÍVEL DE INVESTIMENTO
A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, realiza Palestras Educacionais sobre os diversos temas em relação aos Resíduos
Sólidos e Água. Para o ano de 2019, foram atendidos pelo Setor de Educação Ambiental da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, um público de 1425 alunos. Além disso, a Secretaria
Municipal da Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza as atividades
de Trilhas Ecológicas no Rio Jacui, Fórum Estudantil, Projeto de Bem com o Rio Jacuí e
Formação de Professores na Área de Educação Ambiental.
Visando a comunidade em geral, a Secretaria Municipal da Saúde, realizou, durante o
ano de 2019, seis palestras, três feiras, três ações de panfletagens, além de duas Semanas de
Descarte, objetivando a conscientização e informação dos munícipes. O público estimado pela
secretaria para estas atividades foi de 3.500 pessoas.
Além das ações realizadas, o município dispõe, em tempo integral de acesso aos
munícipes, campanhas através de folders em ambientes públicos de combate ao mosquito
Aedes aegyptii, conscientização ambiental quanto ao descarte de lixo, resíduos sólidos e
consumo de água, com o objetivo de sensibilizar a comunidade e mudar hábitos e costumes
da população para otimizar os serviços de saneamento básico, bem como evitar a proliferação
de vetores e doenças no município. Alguns exemplares, que se encontram a disposição da
comunidade, podem ser visualizados a seguir (Figuras 86 a 93).
Figura 86 - Campanha de combate ao Aedes
aegyptii

Figura 87 - Material de divulgação para campanha de
castração de cães e gatos de rua

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 88 - Material da campanha sobre descarte
adequado do lixo

Figura 89 - Material de conscientização ambiental
(descarte de lixo, resíduos sólidos, consumo de água,
consumo de energia elétrica)

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 90 - Material de educação ambiental voltado para o interior do município

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 91 - Material de divulgação da campanha SOS
Animais

Figura 92 - Material de instruções sobre a Posse
Responsável de Animais de Estimação

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 93 - Material de divulgação do Sistema Urubu (atropelamento de animais silvestres)

Fonte: Empresa Executora (2020).

Dentre os costumes e práticas culturais dos habitantes de Cachoeira do Sul, destacase a compostagem dos resíduos orgânicos na área rural do município, que reduz a
quantidade de resíduos enviados para o aterro sanitário.
3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A água está diretamente relacionada ao crescimento da população em diferentes
regiões, ao grau de urbanização das cidades e aos usos múltiplos que interferem na
quantidade e qualidade da água distribuída. Além disso, a água está interligada com a saúde
humana, visto que muitas doenças que afetam os seres humanos têm veiculação hídrica, pois
os organismos causadores destas doenças se desenvolvem na água ou em vetores aquáticos
(TUNDISI, 2003).
Dessa forma, o Ministério da Saúde, através da Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX,
de 28 de setembro de 2017, define que toda água destinada ao consumo humano, seja
proveniente de solução alternativa individual ou distribuída coletivamente por meio de
sistema ou solução alternativa coletiva, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade
da água (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A água destinada ao consumo humano para ingestão, preparação e produção de
alimentos e à higiene pessoal deve ser potável, ou seja, deve atender aos parâmetros de
qualidade da água para consumo humano definidos pela Portaria de Consolidação nº 5 Anexo
XX (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
Para o fornecimento de água potável para consumo humano são criados Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA), compostos por um conjunto de obras, equipamentos e
materiais destinados ao tratamento da água, desde a captação até a distribuição aos
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consumidores. Os sistemas de abastecimento comumente utilizados são as Soluções
Alternativas Coletivas (SAC) e as Soluções Alternativas Individuais (SAI). As SACs são
destinadas ao fornecimento de água potável através de captação subterrânea ou superficial,
com ou sem canalização e sem rede de distribuição, sendo o município o responsável pelo
sistema, mesmo em casos de delegação da prestação de serviço. As SAIs são destinadas ao
atendimento de domicílios residenciais com uma única família, ou seja, são modalidades de
abastecimento particulares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
Dentre as Leis Municipais de Cachoeira do Sul, existem leis que dispõem sobre o
abastecimento de água, tais como:
•

Lei Municipal n° 2.077/1985 que “Autoriza a concessão de serviços de
abastecimento de água e saneamento”;

•

Lei Municipal n° 2.723/1994 que “Autoriza a criação do Sistema de Informações
Municipais de Águas Subterrâneas – SIMAS e dá outras providências”;

•

Lei Municipal n° 4.152/2012 que “Estabelece procedimento para a substituição
de medidores de água (hidrômetros) no município”;

•

Lei Municipal n° 4.410/2015 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de
reservatórios ou cisternas para o acúmulo de água da chuva em imóveis
residenciais, industriais e prédios comerciais”, e dentre outras.

As disposições das leis auxiliam a administração pública na organização dos serviços
referentes ao abastecimento de água, assim como dão suporte à fiscalização e aos
procedimentos para a implementação dos sistemas individuais e coletivos de abastecimento.
3.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
3.1.1 Organização
Cachoeira do Sul não possui plano específico de abastecimento de água, entretanto,
possui Plano Municipal de Saneamento Básico, que integra as ações de abastecimento de
água. Segundo informações da CORSAN, foi realizado um Estudo de Concepção para o
abastecimento de água, o qual não foi disponibilizado de forma integral à Equipe Técnica.
Porém, conforme relatos da CORSAN, as informações disponibilizadas pela Companhia e
apresentadas no decorrer deste item contemplam este estudo.
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O abastecimento de água na área urbana e na localidade Piquiri, é de responsabilidade
da CORSAN. A sede da empresa localiza-se na rua Caldas Júnior, n.º 120, 18º andar, bairro
Centro Histórico, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.802.784/0001-90, esta
prestação de serviço é regulada pelo contrato de n° 315/2011. Cabe ressaltar que, a fiscalização
e regulação dos serviços prestados pela CORSAN é feita pela Agencia Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande Do Sul (AGERGS), localizada na Avenida Borges
de Medeiros, n.º 659, 14º andar, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.962.045/000100.
Já, no restante das localidades do interior, fica a cargo do município em parceria com
as Associações de Água e moradores da área rural. Cachoeira do Sul não possui lei,
regulamento ou contrato que delegue a atividade de abastecimento de água às Associações.
A denominação desses sistemas, bem como os responsáveis pela sua administração, os
mananciais que o abastecem e as comunidades abastecidas estão detalhados no item 3.5.5
Funcionamento de cada sistema. Realizou-se reunião no município com as Associações de
Água e visita à sede da CORSAN de Cachoeira do Sul para o levantamento de informações
referentes ao abastecimento, além de visitas técnicas à campo.
Não há empresa contratada para a realização do tratamento da água dos sistemas
administrados pelas Associações, sendo que algumas dessas fazem a desinfecção da água
através da cloração, sem uma periodicidade estabelecida. A CORSAN realiza o tratamento dos
sistemas que administra através da Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada no bairro
Nossa Sra. de Fátima, se tratando da captação de manancial superficial (Rio Jacuí), e através
de desinfecção por cloração mais filtro para remoção de ferro, se tratando da captação dos
dois (02) poços relativos ao sistema da localidade de Piquiri. O Contrato da CORSAN com o
município é o de n° 315/2011 e a Licença de Operação pela FEPAM nº 07610/2016-DL, referente
ao Sistema de Abastecimento de Água, composto por uma captação, uma estação de
bombeamento de água bruta com gerador autônomo a combustível (tanque aéreo de 0,25 m³),
adutora de água bruta, uma estação de tratamento de água e sistema de distribuição.
A população participa com sugestões, críticas e avisos quanto ao abastecimento de
água através das redes sociais do município, bem como são publicadas, neste canal e no site
oficial, informações relevantes à população sobre o abastecimento de água, como avisos
sobre interrupção no abastecimento para consertos e manutenções da rede. Cachoeira do Sul
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ainda

conta

com

canal

de

ouvidoria

através

de

seu

site

(https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/ouvidoria) e presencial, no endereço Rua 15 de
Novembro 36, com horário de atendimento das 08:00 ás 12:00 e 13:30 ás 17:30. Verifica-se que,
o canal de ouvidoria conta com avaliação quantitativa, com informação de 72 (setenta e dois)
pedidos realizados e todos encerrados. Deste total, não há registros de reclamações e pedidos
referentes ao eixo de abastecimento de água.
A

CORSAN

possui

canal

de

ouvidoria

próprio

através

de

seu

site

(http://www.corsan.com.br/canal-de-denuncia) e faz o levantamento quali-quantitativo das
denúncias recebidas no município relativas ao eixo de abastecimento de água. Essas
informações avaliadas pela companhia podem ser observadas no item 3.9. Caracterização da
prestação dos serviços segundo indicadores, na Tabela 87 - Indicadores da CORSAN para
Cachoeira do Sul.
A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária é a responsável pela gestão do
abastecimento de água na área rural, sendo que o setor de Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde se responsabiliza pela realização de coletas para análise da potabilidade
da água na área urbana e rural e, consequentemente, pelo preenchimento do SISÁGUA.
3.1.2 Infraestrutura dos sistemas coletivos existentes
As formas de abastecimento de água levantadas pelo Censo Demográfico de 2010
foram conceituadas pelo IBGE (2010e) como:
- Rede geral de distribuição - quando o domicílio ou o terreno, ou a propriedade
onde estava localizado, estava ligado a uma rede geral de distribuição de água;
- Poço ou nascente na propriedade - quando o domicílio era servido por água
proveniente de poço ou nascente localizada no terreno ou na propriedade onde
estava construído;
- Poço ou nascente fora da propriedade - quando o domicílio era servido por água
proveniente de poço ou nascente localizada fora da propriedade onde estava
construído o domicílio; ou
- Outra forma:
Carro-pipa - quando o domicílio era servido por água transportada por carro-pipa;
Água de chuva armazenada em cisterna - quando o domicílio era servido por água
de chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.;
Água de chuva armazenada de outra forma - quando o domicílio era servido por
água de chuva armazenada em galões, tanques de material plástico etc.;
Rio, açude, lago ou igarapé - quando o domicílio era servido por água proveniente
de rio, açude, lago e igarapé;
Poço ou nascente na aldeia - quando o domicílio, localizado em terras indígenas, era
servido por água proveniente de poço ou nascente localizada dentro da aldeia;
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Poço ou nascente fora da aldeia - quando o domicílio, localizado em terras
indígenas, era servido por água proveniente de poço ou nascente localizada fora da
aldeia; ou
Outra - quando a forma de abastecimento de água do domicílio era diferente das
descritas anteriormente (IBGE, 2010e).

Segundo dados do SEBRAE (2019), a principal forma de abastecimento de água da
população de Cachoeira do Sul, levantada pelo Censo Demográfico de 2010, era a partir da
rede geral, seguida por poço ou nascente (Figura 94). A estrutura do abastecimento de água
no município pode ser verificada através da Tabela 49 que inclui o número de domicílios e sua
forma de abastecimento.
Figura 94 - Formas de abastecimento de água

Abastecimento de água - 2010
Outra Forma

0,70%

Poço ou Nascente

14,00%
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85,20%
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Fonte: SEBRAE (2019).
Tabela 49 - Estrutura do abastecimento de água em Cachoeira do Sul
Forma de abastecimento de água
Nº de Domicílios
Rede geral
25.037
Poço ou nascente na propriedade
3.337
Poço ou nascente fora da propriedade
780
Carro-pipa
Água da chuva armazenada em cisterna
5
Água da chuva armazenada de outra forma
7
Rio, açude, lago ou igarapé
45
Outra
163
Total
29.374
Fonte: IBGE (2013a).

De acordo com dados do SISÁGUA, a população é abastecida por SAA, SAC e SAI,
conforme a Tabela 50.
População abastecida apenas
por SAA
90,04%

Tabela 50 – Cobertura de abastecimento de água
População abastecida apenas
População abastecida apenas
por SAC
por SAI
0,86%
0,20%
Fonte: Adaptado de SISÁGUA (2020).
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O SISÁGUA só possui dados referentes a 91,1% da população do município, ou seja, não
se tem informações quanto ao sistema de abastecimento utilizado por 8,9% dos habitantes.
Acredita-se que estas pessoas são abastecidas por caminhão-pipa, ou ainda, por sistemas que
não foram registrados.
Os sistemas caracterizados como SACs são abastecidos por poços tubulares profundos
e mananciais subsuperficiais (caixas de tomada); os sistemas caracterizados como SAA, pela
coleta direta em mananciais superficiais, em que a água é distribuída a partir de uma rede geral
de distribuição; e as SAIs são sistemas individuais, podendo ser abastecidas por poços
tubulares profundos ou caixas de tomada. A cobertura é de 100% da área do município, tanto
na zona urbana quanto na rural, contudo, a qualidade do serviço prestado não é totalmente
satisfatória na zona rural, uma vez que não há fiscalização e controle assíduos sobre esses
sistemas.
No total, estima-se que há 18 (dezoito) poços tubulares profundos em toda extensão
municipal, mas somente 14 (quatorze) estão ativados e abastecem as comunidades, conforme
verificado em visitas técnicas a campo. De acordo com o SISÁGUA, o sistema que compreende
a captação em manancial superficial abastece 89,69% de todos os munícipes e os 02 (dois)
poços com filtração localizados em Piquiri, abastecem 0,34% da população. A Figura 95 ilustra
a representação do sistema de abastecimento de água da zona urbana.
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Figura 95 – Representação do sistema de abastecimento de água da zona urbana

Fonte: CORSAN (2020).
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3.1.2.1 Outorga
Outorga é um instrumento da gestão dos recursos hídricos que o Poder Público dispõe
para autorizar, conceder ou permitir aos usuários o direito do uso de determinado volume de
água, conforme a disponibilidade da bacia hidrográfica, assegurando o controle quantitativo
e qualitativo do recurso hídrico (ANA, 2011). A Lei Estadual n° 10.350/1994, que institui o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição do
Estado do Rio Grande do Sul, em seu artigo 29, explica que dependerá de outorga qualquer
empreendimento ou atividade que modificar as condições quantitativas e/ou qualitativas dos
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, observando o Plano Estadual de Recursos
Hídricos e os Planos de Bacia Hidrográfica. Ainda, para o Estado, caberá ao Departamento de
Recursos Hídricos (DRH) a emissão de outorga (RIO GRANDE DO SUL, 1994).
Dos mananciais existentes em toda a extensão do município e com finalidade de uso para
consumo humano e abastecimento comunitário, nenhum se encontra legalizado com outorga
deferida pelo Departamento de Recursos Hídricos (DRH) do Rio Grande do Sul. Entretanto,
foram encontradas Autorizações Prévias para a perfuração de poços tubulares profundos com
a finalidade de abastecimento público, concedidas pelo DRH, bem como o cadastro das caixas
de tomada utilizadas para a mesma finalidade (Tabela 51).
A Equipe Técnica verificou através do Sistema do SIOUT, 3 (três) processos relacionados
a autorizações prévias de poços tubulares no município (Tabela 51) e, através do sistema de
Licenciamento Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, 33 (trinta e três) processos
cadastrados, sendo que nenhum está com a classificação de outorga deferida (Tabela 52)
(SEMA, 2019b).
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Tabela 51 - Processos de outorga pelo SIOUT – DRH.
Nº do
cadastro

Nº da portaria

2018/033.119

R000.122/2018

2018/012.248

A001.552/2018

2018/012.246

-

2018/012.178

A001.551/2018

2017/003.014

-

2017/001.191

A000.263/2017

2020/001.816

Tipo da
Tipo de
Fonte de
Classificação
Intervenção
Captação
Rio ou curso
Reserva de
d'água
Bombeamento disponibilidade
intermitente
hídrica
Água
Autorização
Poço tubular
subterrânea
Prévia

Status

Data de
início do
cadastro

Data de
saída do
processo

Vazão
média
(m³/dia)

Vazão
máxima
(m³/dia)

Finalidades
de Uso
Consumo
humano

Concedida

27/11/2018 27/11/2018

0,1 m³/s

0,1 m³/s

Concedida

07/05/2018 07/05/2018

7,2

7,2

Cadastro

Em
andamento

07/05/2018

-

-

Água
Poço tubular
subterrânea
Rio ou curso
d'água
Bombeamento
perene
Água
Poço tubular
subterrânea

Autorização
Prévia

Concedida

04/05/2018 07/05/2018

9,9

9,9

Cadastro

Concluído

30/01/2017 06/02/2017

Autorização
Prévia

Concedida

17/01/2017 17/01/2017

0,1

-

Água
subterrânea

Poço tubular

Autorização
Prévia

03/02/2020 03/02/2020

2020/001.811

-

Água
subterrânea

Poço tubular

Autorização
Prévia

03/02/2020 03/02/2020

2018/019.062

-

2017/001.641

-

-

-

Rio ou curso
d'água
Bombeamento
perene
Rio ou curso
d'água
Bombeamento
perene

Aguardando
pagamento
da guia
Aguardando
pagamento
da guia

-

Latitude Longitude Outorga

-29,7024

-52,985

Não

-53,0119

Não

-52,9975

Não

-52,9886

Não

0,000306 0,000306 Abastecimento
-29,7178
m³/s
m³/s
público

-53,0078

Não

0,1

Abastecimento
-29,7193
público

-53,0016

Não

70

70

Abastecimento
-52,8674
comunitário

-30,2694

Não

70

70

Abastecimento
-52,8643
comunitário

-30,271

Não

Consumo
-29,7294
humano
Consumo
-29,7106
humano
Abastecimento
-29,724
público

Cadastro

Concluído

28/06/2018 28/06/2018 0,41 m³/s

0,41
m³/s

Abastecimento
-52,8981
público

-30,0647

Não

Cadastro

Aguardando
análise

20/01/2017 15/04/2019 0,29 m³/s

0,29
m³/s

Abastecimento
-52,8981
público

-30,0647

Não

Fonte: DRH (2020).
Tabela 52 - Processos de outorga pelo Portal de Licenciamento Ambiental
Possui
Data
Classificação
Status
Tipo
Localidade
Outorga
Abertura

Data de
Conclusão

Outorga

Processo

0167/07

0005390500071

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

25/01/2007

12/03/2007

0178/13

0024930567126

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

30/01/2012

01/02/2013
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Finalidade
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público

Bacia
Hidrográfica
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí

0027330500173

0027330500173

RDH-Barragem

Arquivado

Superficial

Não

-

15/02/2017

30/10/2018

0714/06

0032390500060

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

24/04/2006

15/05/2006

0160/2011

0034190567117

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

Linha
Ferreira

10/03/2011

18/04/2011

0195/2011

0034210567117

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0160/2011

0034220567110

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

10/03/2011

18/04/2011

0160/2011

0034230567112

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

10/03/2011

18/04/2011

0195/2011

0034260567110

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034540567110

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034550567113

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034590567114

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034600567111

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034630567110

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0195/2011

0034640567112

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

06/05/2011

0160/2011

0034650567115

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

10/03/2011

18/04/2011

0103780500165

0103780500165

Autorização Prévia

Arquivado

Subterrânea

Não

-

03/10/2016

-

0105260500051

0105260500051

Autorização Prévia

Em análise

Subterrânea

Não

-

25/10/2005

-

0777/12

0120670567117

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

01/08/2011

20/06/2012
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Linha
Bosque 1
Linha
Bosque 2

Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Humano
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público

Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Alto Jacuí
Baixo Jacuí

1142/2015

0129490500158

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

09/10/2015

09/11/2015

1143/2015

0129520500150

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

09/10/2015

09/11/2015

0007/07

0130840500066

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

08/12/2006

04/01/2007

0133790500054

0133790500054

Autorização Prévia

Em análise

Subterrânea

Não

-

21/12/2005

-

0547/12

0148960567110

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

23/09/2011

01/06/2012

1301/2014

0159790500147

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

01/12/2014

16/12/2014

1302/2014

0159800500144

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

01/12/2014

16/12/2014

1303/2014

0159810500147

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

01/12/2014

16/12/2014

1304/2014

0159820500140

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

01/12/2014

16/12/2014

0127/07

0165210500043

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

16/09/2004

24/01/2007

0321/13

0203790567129

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

28/12/2012

04/03/2013

0322/13

0203800567126

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

28/12/2012

04/03/2013

0319/13

0203810567129

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

28/12/2012

04/03/2013

0320/13

0203820567121

Autorização Prévia

Deferido

Subterrânea

Não

-

28/12/2012

04/03/2013

Fonte: SEMA (2020).
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Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público

Rios VacacaiVacacai
Mirim
Baixo Jacuí
Alto Jacuí
Lago Guaíba
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Rio Passo
Fundo
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí
Baixo Jacuí

3.1.3 Captação
É a primeira unidade do sistema de abastecimento na qual deve estar em um ponto que,
mesmo nos períodos de maior estiagem ainda seja possível a retirada de água em quantidade
e qualidade satisfatória. Devem-se instalar aparelhos que impeçam a danificação e a
obstrução da captação, as obras devem ser realizadas sempre com o escopo de favorecer a
economia nas instalações e a facilidade de operação e manutenção ao longo do tempo. Em
geral, a captação é o conjunto de equipamentos em instalações utilizados para a retirada de
água dos mananciais (CME, 2008).
Os mananciais são todas as fontes onde se retira água para o abastecimento, como rios,
lagoas, represas e cisternas entre outros. Os mananciais aproveitados para o abastecimento
podem ser divididos em (CME, 2008):
• Superficial: é o tipo de água que “corre” pela superfície terrestre, abrangendo,
represas, rios, córregos, lagos e reservatórios artificiais com a finalidade de diminuir o
volume suficiente para a garantia de captações e abastecimento em época de estiagem;
• Subterrâneo: está localizado abaixo da crosta terrestre, sendo formado por lençóis ou
aquíferos, podendo aflorar por meio de minas e nascentes, ou artificialmente, por meio
de obras de captação, como poços artesianos e cisternas.
• Aquífero livre ou freático: é o que se encontra sobre a primeira camada impermeável
do solo e cuja água fica sob a pressão atmosférica. O aquífero suspenso também é
freático. Ele surge quando uma formação impermeável origina a retenção de águas de
infiltração na superfície;
• Aquífero confinado: é aquele capeado por camada impermeável; essa camada pode
ser perfurada para construção de poço tubular profundo, que também pode ser
denominado de poço artesiano, se a água jorrar.
A decisão do manancial é fundamental quando se trata de implantação de um sistema
de abastecimento de água, sua escolha está baseada em três critérios relevantes:
• quantidade de água disponível;
• qualidade da água, e;
• aspectos econômicos.
Existe a possibilidade de se aproveitar a água da chuva, podendo ser utilizada como
manancial abastecedor, sendo armazenadas como reservatórios que acumulam a água da
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chuva que é captada na superfície dos telhados e prédios ou a água que escoa pelo terreno
(CME, 2008).
A característica dos mananciais, das águas das chuvas, está sujeita a inúmeros fatores
como as condições da atmosfera no momento da precipitação, a limpeza das vias públicas a
qualidade do solo em que essa água escoa, o lançamento de esgoto sem o devido tratamento,
a prática de atividades potencialmente poluidoras e outros (CME, 2008).
Em Cachoeira do Sul o Sistema de Abastecimento de Água – SAA é atendido através de
captação superficial, mananciais subterrâneos e vertentes.
O projeto de poço para captação de água subterrânea, bem como a sua construção,
devem observar as normas NBR 12.212/1992 e NBR 12.244/1992, respectivamente, além de
respeitar a Lei Estadual nº 10.350/1994, que institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e
regulamenta o artigo 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, assim como o
Decreto nº 52.035/2014, que altera o Decreto Estadual nº 42.047/2002, o qual regulamenta a
Lei 10.350/1994, com alterações, relativas ao gerenciamento e à conservação das águas
subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul. Algumas indicações e diretrizes
para a construção de poços podem ser verificadas a seguir conforme descrito no Manual de
Saneamento da FUNASA (2007) e através da Figura 96 que apresenta a estrutura de um poço
tubular profundo construído adequadamente, conforme FUNASA (2018).
➢

Locação:

Para se atingir bons resultados na construção dos poços deverão ser observados alguns
critérios:
• Verificar se há poços escavados na área, sua profundidade, quantidade e características
da água fornecida;
• Em terrenos fáceis de perfurar, como os argilosos e os arenosos, pode-se recorrer à
sondagem. Para isso, utilizam-se trados de pequeno diâmetro (50 mm a 150 mm);
• A escolha do local para construção do poço deverá levar em conta os riscos de
contaminação do lençol por possíveis focos localizados na área;
• Deve-se respeitar, por medidas de segurança, a distância mínima de 15 metros entre o
poço e a fossa do tipo seca, desde que seja construída dentro dos padrões técnicos, e, de 45
metros, para os demais focos de contaminação, como chiqueiros, estábulos, valas de esgoto,
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galerias de infiltração e outros, que possam comprometer o lençol d’ água que alimenta o
poço;
• Deve-se construir o poço em nível mais alto que os focos de contaminação;
• Evitar os locais sujeitos a inundações e dar preferência àqueles de fácil acesso aos
usuários;
• Em certos tipos de terrenos que possuem fendas no solo, o risco de contaminação de
lençol é maior.
➢

Construção:

• A escavação poderá ser manual usando-se ferramentas comuns: picareta, cavadeira,
enxadão, etc. ou também por meio de trados;
• O poço deverá ter formato cilíndrico, com diâmetro mínimo de 90 centímetros;
• Nos terrenos frágeis, é necessário revestir toda a parede do poço, a fim de evitar o seu
desmoronamento.
➢

Revestimento:

• Impermeabilizar a parede até a altura mínima de três metros e construir plataforma de
concreto com um metro de largura, em volta da boca do poço;
• Construir uma caixa sobre a boca do poço, feita de concreto ou alvenaria de tijolos.
Deverá ter altura entre 50 e 80 centímetros, a partir da superfície do solo;
• Cercamento em torno do poço, definindo área mínima de proteção de 4m².
➢

Retirada da água:

• Bomba hidráulica: a retirada de água deverá ser realizada pela bomba hidráulica

centrífuga, pois permite manter o poço sempre fechado, além disso, é de fácil operação e
maior rendimento.
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Figura 96 - Representação esquemática de um poço tubular profundo

Fonte: FUNASA (2018).

Os poços tubulares profundos, de onde é retirada a água para abastecimento, possuem
profundidades e vazões distintas. Dessa forma, as informações quanto a localização
geográfica verificada em visita a campo, profundidade e vazão informadas pelo município e
dados coletados pelo SIAGAS (2019), bem como a caracterização atual dos poços tubulares
profundos, estão detalhados no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
A operação dos sistemas de abastecimento de água é realizada pela CORSAN na área
urbana, e por membros das respectivas Associações ou moradores, no caso dos sistemas
administrados por estes na área rural.
Ressalta-se que a maioria dos poços visitados não se encontram nas condições ideais
de manutenção e segurança, sem um perímetro de proteção sanitária de laje de concreto com
dimensão mínima de 1m², sendo esse cercado e protegido por uma área mínima de 4m², com
seu interior protegido e resguardado de pessoas não autorizadas e de poluentes, conforme
estabelecido pelo artigo 30 do Decreto nº 52.035, de 19 de Novembro de 2014 que altera a Lei
Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002. Os terrenos nos quais eles estão situados não
possuem placa de identificação de que ali existe um poço tubular profundo utilizado no
abastecimento de água das comunidades.
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Outro sistema de abastecimento utilizado em Cachoeira do Sul é através de manancial
subsuperficial, neste caso, caixas de tomada em fontes de água. Conforme o Manual de
Saneamento da FUNASA (2007), a caixa precisa prevenir a poluição da água e, para isso, deve
ter paredes impermeabilizadas, tampa, canaletas para afastar a água pluvial, bomba para
retirada da água e cerca em seu entorno, além de estar afastada de pocilgas, fossas e currais.
Além das proteções, deve conter: um ladrão telado; um cano de descarga de fundo com
registro para limpeza; e abertura de 0,8 x 0,8m na tampa permitindo a entrada de pessoas para
realizar a limpeza periódica. Indica-se a inserção de uma camada de pedra brita grossa no
fundo da caixa para diminuir a entrada de areia.
As caixas de tomada devem ser revestidas para evitar a contaminação da água pelas
partículas do solo provenientes do desmoronamento das paredes da caixa. A cobertura da
caixa evita a contaminação da água com a poeira trazida pelo vento, com escoamento
superficial, com folhas e raízes de plantas, com dejetos de animais e com o desenvolvimento
de algas pela presença de luz. Entretanto, se não forem executadas outras medidas de controle
da poluição, somente esta não será eficiente (PELLEGRINI, 2007). A Figura 97, demonstra a
construção recomendada de uma caixa de tomada.
Figura 97 – Construção ideal de caixa de tomada

Fonte: USAID (1961).
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Cabe ressaltar que existem caixas de tomada em algumas localidades da zona rural,
assim como a captação direta da água de vertentes, mas estes mananciais não foram visitados
a campo, já que não compreendem sistemas caracterizados como SACs. O município conta
com auxílio à algumas localidades, que sofrem com problemas de estiagem, através de
caminhão pipa que leva água potável diariamente para consumo dos munícipes. Este
caminhão tem capacidade de 3.000 litros, é de propriedade da prefeitura e abastece
reservatórios comunitários, geralmente pertencentes a Associações.
3.1.4 Adução
A adução é o nome dado ao transporte de água, podendo ser de água bruta, ou seja,
sem tratamento, que ocorre entre a captação e a Estação de Tratamento de Água (ETA), ou
ainda, de água tratada, entre a ETA e os reservatórios (CME, 2008).
O transporte de água pode ser feito por gravidade (quando aproveita o desnível entre o
ponto inicial e final da adutora) ou por recalque (quando é realizada utilizando um meio
elevatório). Em geral, sempre que possível, irá se optar pelo transporte pela gravidade (CME,
2008).
Porém, quando não é possível que o transporte da água seja feito totalmente a partir
da gravidade, são utilizadas as estações elevatórias, estas, são responsáveis por captar a água
de mananciais ou recalcar a água a pontos distantes ou elevados e reforçar a capacidade de
adução (OLIVEIRA, 2010).
Uma Estação Elevatória é composta por uma sala de máquinas ou casa de bombas, um
reservatório de água ou poço de sucção e outros equipamentos que servem para administrar
as operações hidráulicas do sistema (TISUTIYA, 2005).
Cachoeira do Sul conta com recalque de água dos mananciais até o seus respectivos
reservatórios, tanto na área urbana quanto na rural, não possuindo recalque na rede de
distribuição na área rural, pois o abastecimento é realizado por gravidade. As informações de
vazão das respectivas adutoras dos poços de abastecimento, e dados quanto ao diâmetro e
material das mesmas, podem ser verificadas no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
Destaca-se que a água aduzida nos sistemas que compreendem as SACs no município, é bruta.
Informações quanto ao desnível geométrico das adutoras não foram obtidas e/ou repassadas
pelo município e Associações.
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Referente aos sistemas administrados pela CORSAN, o município conta com recalque
de água do Rio Jacuí, que é aduzida até a Estação de Tratamento de Água (ETA), e de dois poços
da localidade de Piquiri, que abastecem 01 (um) reservatório na mesma localidade. A Estação
Elevatória (EBAB-01) e o recalque de água bruta do Rio Jacuí, possuem suas características nas
Tabelas 53 e 54, respectivamente.
Tabela 53 – Características da elevatória de água bruta do Rio Jacuí
COMBINAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS
1ª
2ª
VAZÃO (litros/segundo)
300
300
ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)
28
28
Motor
1ª
2ª
MARCA / MODELO
WEG
WEG
POTÊNCIA (CV)
250
250
TIPO DE PARTIDA
Inversor
Inversor
TENSÃO (V)
380
380
CORRENTE (A)
275
275
ROTAÇÃO (rpm)
1783
1783
Máx (h/dia) Méd (h/dia) Mín (h/dia)
TEMPO DE FUNCIONAMENTO DIÁRIO
(média dos últimos 12 meses):
21
18
15
Fonte: CORSAN (2020).

Conforme informado pela CORSAN, a elevatória de água bruta sofre com frequentes
faltas de energia elétrica, necessita de troca de seu guarda corpo, de reforma da parte externa
e interna e automação do gerador instalado na planta, já que atualmente este funciona a
diesel.
Tabela 54 – Características do recalque de água bruta do Rio Jacuí
MATERIAL/CLASSE
ESTADO DE
DIÂMETRO (mm)
TRECHO
EXTENSÃO (m)
DE PRESSÃO
CONSERVAÇÃO
600
ÚNICO
1100
FF/K7
BOM
MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 MESES
VAZÃO (m3/h)
PRESSÃO (m.c.a.)
VELOCIDADE (m/s)
MÁXIMA
1152
28,1
1,13
MÍNIMA
1044
27,92
1,02
MÉDIA
1123
27,42
1,1
Fonte: CORSAN (2020).

Referente a operação por recalque, a CORSAN informou que não possui acesso a
Estação Elevatória EBAB-01 em dias de cheias do Rio Jacuí. A captação é realizada na margem
esquerda do Rio Jacuí, sendo que a água percorre um canal de desarenação até chegar ao poço
de sucção para então ser aduzida com tomada afogada. Destaca-se que ainda possuem outra
captação de água, no mesmo local, a uma cota inferior, construída para fins de auxílio em
períodos de estiagem a fim de evitar falhas na operação do sistema. As Figuras 98 e 99 ilustram
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a EBAB-01, seu gerador e a captação da água bruta do Rio Jacuí, respectivamente. Pode-se
verificar na Figura 100 a localização do ponto de adução de água bruta.
Figura 98 – Estação Elevatória EBA 01 e gerador de energia

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 99 – Captação de água bruta do Rio Jacuí e poço de sucção

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 100 – Localização da captação de água bruta do Rio Jacuí

Fonte: Google Earth (2020).

O sistema da CORSAN conta com mais cinco (05) Estações Elevatórias de água tratada
(EBA 02, EBA 03, EBA 04, EBA 05 e EBA 06) para atender os diversos setores e bairros da zona
urbana. A Figura 101 apresenta a Estação Elevatória EBA 03, que se encontra no centro do
município, como se verifica na Figura 102. Esta Estação Elevatória possui dois conjuntos moto
bomba instalados. Nesta mesma localização há mais uma (01) Estação Elevatória instalada
(EBA 04) que conta com mais dois conjuntos moto bombas (Figura 103).
Figura 101 – Estação Elevatória EBA 03

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 102 – Localização da Estação Elevatória EBA 03

Fonte: Google Earth (2020).
Figura 103 – Localização da Estação Elevatória EBA 04

Fonte: Empresa Executora (2020).

Algumas informações referentes às características dos sistemas moto bomba das
estações elevatórias de água tratada não foram repassadas à equipe técnica, contudo,
conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico de Cachoeira do Sul, essas podem ser
verificadas na Tabela 55, representando as estações elevatórias EBA 02, 03 e 04 de água
tratada.

EBA 02

Tabela 55 – Características das estações de recalque de água tratada
Bomba 1 = Bomba 2
Motor 1 = Motor 2
Marca: Worthington
Marca: Weg
Tipo: 8 – LN – 18
Potência: 400 CV – F.S. = 1,15
Série: BX 34326
Rotação: 1780 rpm
Q = 720 m³/h = 200 l/s
Tensão: 380 V
H = 50 mca
Amperagem: 529 A
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Alimentação: alta tensão; 13,8 kV
Transformador: 2 de 500 kVA (1 reserva) – 13,8 kV/380 v
Ø rotor = 16 5/8”

Quadro de Comando: Chave de compensação
Instrumentação: Voltímetro, Amperímetro e Horímetro

EBA 03

Bomba 1 = Bomba 2
Marca: Worthington
Tipo: 6 – LN – 18
Série: BX 34327
Q = 414 m³/h = 115 l/s
H = 43 mca;
Ø rotor = 15 3/16”

EBA 04

Bomba 1 = Bomba 2
Marca: Worthington
Tipo: 3 – LN – 62
Série: BX 40692
Q = 100 m³/h = 27,8 l/s
H = 30 mca
Ø rotor = 6”

Motor 1 = Motor 2
Marca: Weg
Potência: 200 CV – F.S. = 1,15
Rotação: 1780 rpm
Tensão: 380 V
Amperagem: 274 A
Alimentação: alta tensão; 13,8 kV
Transformador: de 250 kVA – 13,8 kV/380 v
Quadro de Comando: Soft-star
Instrumentação: Voltímetro, Amperímetro e Horímetro
Motor 1 = Motor 2
Marca: Arno
Potência: 15 CV – F.S. = 1
Rotação: 2860 rpm
Tensão: 380 V
Amperagem: 20,8 A
Alimentação: alta tensão; 13,8 Kv
Transformador: de 250 kVA – 13,8 kV/380 v
Quadro de Comando: Estrela x Triângulo
Instrumentação: Voltímetro, Amperímetro e Horímetro.
Fonte: Ampla (2008).

A EBA 05 é composta de dois (02) conjuntos de moto bombas, uma em funcionamento
e outra reserva, que recalcam a água tratada por uma adutora de 50mm de PVC e PBA até o
reservatório R-08. Não há macromedidor. A EBA 06 possui um booster com um (01) conjunto
moto bomba, que leva a água tratada por uma rede de 50mm de PVC e PBA, até o reservatório
R-10. Este sistema conta com macromedidor Woltmann (Ampla, 2008). Pode-se verificar
demais informações repassadas pela CORSAN (2020) conforme Tabela 56.

No
EBAT-02
EBAT-03
EBAT-04
EBAT-05
EBAT-06
EBAT-07
EBAT-08

Tabela 56 – Características das estações de recalque de água tratada
Potênci
Recalca
Desnível
Altura Manométrica
Localização
Para
a
De
Geométrico (m)
(mca)
(cv)
ETA
R-12
R-03
40
57
400
Praça
R-03
R-06
35
45
200
Praça
R-03
R-04
15
16
20
Marina
R-07
R-08
10
KM0
Kauffman
R-06
R-10
23
Piquiri
Filtro
R-14
18
19
5
Legenda: (-) Informações não disponíveis
Fonte: CORSAN (2020).
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Vazão
(l/s)
300
180
17
3

3.1.5 Reservação
Os reservatórios têm por finalidade o armazenamento de água para atender às
variações de consumo, permitindo um escoamento com diâmetro uniforme na adutora,
possibilitando a adoção de diâmetros menores e gerando economia no dimensionamento da
rede de distribuição. Os reservatórios podem ser constituídos de concreto armado, aço, fibra
de vidro, alvenaria ou argamassa. Necessita-se que sejam sempre protegidos e que tenham
limpeza e desinfecção periódicas, para evitar meios de contaminação na água (FUNASA, 2007).
De acordo com as informações repassadas e dados levantados a campo, cada sistema
de abastecimento de água possui seu próprio reservatório, variando suas especificações,
conforme o tipo de material empregado, quantidade de reservatórios, bem como suas
capacidades de reservação. Destaca-se que, juntos, todos os reservatórios administrados por
Associações e munícipes possuem capacidade de reservação de 160 m³. As características
desses sistemas estão detalhadas no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
Os reservatórios pertencentes ao sistema da CORSAN possuem uma capacidade total
de reservação de 6.117 m³, compreendendo 15 (quinze) reservatórios conforme as
características descritas na Tabela 57. Destaca-se que todos estão em boas condições de
manutenção.
IDENTIFICAÇÃO
R-0
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05
R-06
R-07
R-08
R-09
R-10
R-12
R-13
R-14
R-15

Tabela 57 – Reservatórios do sistema CORSAN
CAPACIDADE
TIPO
MATERIAL
LOCALIZAÇÃO E FUNÇÃO
(m3)
Elevado
Concreto
200
Localizado na ETA para Processo
Semi-Enterrado
Concreto
294
Localizado na ETA para acumulação
Enterrado
Concreto
273
Localizado na ETA para acumulação
Semi-Enterrado
Concreto
1080
Praça Julio de Castilhos - Distribuição
Elevado
Concreto
100
Praça Julio de Castilhos - Distribuição
Elevado
Concreto
250
Ivo Beck - Distribuição
Elevado
Concreto
750
Ivo Beck - Distribuição
Semi-Enterrado
Concreto
500
Passo do Moura - Distribuição
Elevado
Inox
50
Capão da Cruz - Distribuição
Apoiado
Fibra
20
Rincão da Ferreira - Distribuição
Kauffmann e Volta da Charqueada,
Elevado
Concreto
500
distribuição
Semi-Enterrado
Concreto
2000
Localizado na ETA para acumulação
Localizado no Hospital para uso
Elevado
Concreto
50
exclusivo
Elevado
Inox
50
Piquiri - Distribuição
Elevado
Concreto
200
Fonte: CORSAN (2020).
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A Figura 104 demonstra os reservatórios R-1 e R-2 (semi-enterrados e enterrado) que se
encontram na Estação de Tratamento de Água e a Figura 105 ilustra o reservatório R-4
localizado junto à Estação Elevatória EBA 03.
Figura 104 – Reservatórios R-1, R-2 e R-12 na ETA

Figura 105 – Reservatórios R-4 na Praça Borges de
Medeiros

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

A limpeza dos reservatórios das SACs é realizada por empresas contratadas pelas
associações e pelos próprios munícipes e, se tratando dos administrados pela CORSAN, a
limpeza é realizada anualmente por funcionários da companhia.
3.1.6 Tratamento
Um dos principais objetivos do tratamento da água é a adequação da mesma aos
padrões de potabilidade conforme descritos na Portaria de Consolidação nº 5/2017 Anexo XX,
do Ministério da Saúde. Além da potabilidade, o tratamento visa prevenir o aparecimento de
doenças de vinculação hídrica, o aparecimento de cárie dentária, por meio fluoretação, e ainda
proteger o sistema de abastecimento de água dos efeitos da corrosão e do encrustamento
(CME, 2008).
Classicamente, o tratamento de água descreve-se como uma sequência de operações
que conjuntamente consistem em melhorar suas características organolépticas, físicas,
químicas e bacteriológicas, a fim de que se torne adequada ao consumo humano (FUNASA,
2007)
O tratamento de água para o abastecimento público pode existir ou não, dependendo
de sua qualidade em comparação com os padrões de consumo e também de sua aceitação dos
usuários. O processo de tratamento de água convencional para o consumo humano é
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composto pelas seguintes etapas descritas conforme o Guia de Saneamento Básico da CME
(2008):
•

clarificação: objetivo de remover os sólidos presentes na água;

•

decantação: objetivo de sedimentar os flocos maiores e mais pesados no fundo

do tanque;
•

filtração: objetivo de filtrar as partículas que não sedimentaram na decantação;

•

desinfecção: objetivo de eliminar os microrganismos que provocam doenças;

•

fluoretação: objetivo de prevenção das cáries e controle de corrosão.

A Resolução CONAMA n° 357/2005, alterada pela Resolução CONAMA nº 430/2011,
quando trata de abastecimento humano, impõe obrigatoriamente, mesmo para as águas de
melhor qualidade, as de classe especial, o processo de desinfecção, devendo haver certa
maleabilidade, quanto aos processos empregados.
O tratamento da água utilizada para abastecimento em Cachoeira do Sul, nos sistemas
que representam as SACs e a SAA de Piquiri, é a desinfecção, realizada através da cloração com
pastilha de hipoclorito de sódio. Para o sistema de abastecimento através da coleta do Rio
Jacuí, a água é tratada através de Estação de Tratamento de Água (ETA) que compreende as
etapas de um tratamento de água convencional.
A dosagem do produto utilizado para cloração dos sistemas abastecidos por poços
tubulares profundos é regulada e reabastecida manualmente, sempre que houver
necessidade, em função dos níveis de água do reservatório e dos resultados verificados nas
amostragens coletadas em pontos de consumo. O controle da quantidade de produto
presente na água não é realizado pelas Associações de Água, contudo, a CORSAN faz análises
laboratoriais semanais para os sistemas que administra.
O controle da qualidade da água é feito através de análise laboratorial, a fim de verificar
a eficiência do tratamento. Entretanto, durante as visitas a campo, não foram identificados
equipamentos para tratamento da água em alguns reservatórios da zona rural.
3.1.6.1. Estação de Tratamento de Água (ETA)
A ETA de Cachoeira do Sul é caracterizada como convencional semi-completa e está
atuando conforme projeto original da década de 70, sem ampliações/alterações desde então.
A Licença de Operação é a de n° 05546/2019 com data de validade de 07 de abril de 2022. A
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seguir (Tabela 58 e Figura 106) são descrias as características da ETA conforme dados
repassados pela CORSAN.
Tabela 58 – Características da Estação de Tratamento de Água de Cachoeira do Sul
Capacidade nominal projetada:
290 L/s
1044 m³/h
Capacidade real:
310 L/s
1116 m³/h
Vazão tratada atual:
280 L/s
1008 m³/h
Máxima diária:
26784
3
Produção (m /dia - média dos últimos 12 meses):
Média diária:
25920
Mínima diária:
24192
Horas de operação (média dos últimos 12 meses):
17 h/dia
Perda no processo (últimos 12 meses):
Média:
4%
21,87 l/lig.dia
Fonte: CORSAN (2020).
Figura 106 – Informações de operação da ETA

Fonte: CORSAN (2020).

3.1.6.1.1 Clarificação
Após o processo de captação de água do Rio Jacuí, a água bruta é encaminhada até a
ETA para iniciar o processo de tratamento. Através de uma caixa de passagem a água chega à
primeira chicana, local onde se aplica o coagulante sulfato de alumínio (primeira operação
unitária) e se realiza pré-cloração, a fim de se prevenir a formação de algas nos decantadores
e garantir que as operações a jusante ocorram de maneira adequada.
A água bruta passa pelo floculador hidráulico do tipo vertical com fluxo horizontal,
conforme Figura 107, onde ocorre a floculação dos sólidos somente nas duas últimas chicanas.
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Figura 107 – Floculador de Chicanas na ETA

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.6.1.2 Decantação
A água floculada passa para o sistema de decantação convencional que conta com um
decantador de 7m de largura por 40m de comprimento e profundidade de 3,80m (Figura 108).
Figura 108 – Decantador convencional na ETA

Fonte: Empresa Executora (2020).

A água decantada é recebida por 09 (nove) calhas coletoras, que em seguida passa por
canaletas até se direcionarem às tubulações que a encaminham para o canal dos filtros.
Destaca-se que a limpeza do decantador ocorre mensalmente de maneira que é preciso
esvaziar e parar o sistema por completo para sua realização. A informação quanto ao tempo
total de limpeza do decantador não foi informada, assim como não se sabe em que período
ocorre esta (em maior ou menor consumo de água). O tempo de descarga do decantador para
a limpeza é de 30 min.
3.1.6.1.3 Filtração
Ao todo, a ETA conta com 04 (quatro) filtros de filtração simples com fluxo descendente
(Figura 109). A limpeza dos mesmos ocorre diariamente através de retrolavagem.
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Figura 109 – Filtros na ETA

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.6.1.4 Desinfecção e Fluoretação
Em seguida, a água filtrada é encaminhada por canaletas aos reservatórios de contato,
exceto a água provinda do filtro 1, que se encaminha aos reservatórios por tubulação. A
cloração secundária é realizada nesses reservatórios através de cloro gás. Salienta-se que não
ocorre mais a correção de pH nessa fase, uma vez que ela acontece na etapa de clarificação
com a adição de cal hidratada. A adição de flúor à água tratada, ocorre neste mesmo
reservatório de contato.
A ETA é composta por dois laboratórios, um bacteriológico e um físico-químico, onde
são realizadas análises para a verificação da potabilidade da água.
3.1.6.1.5 Centro de Controle Operacional
A CORSAN possui em sua unidade de saneamento local (localizada no centro do
município de Cachoeira do Sul), um Centro de Controle Operacional (CCO), que verifica o
funcionamento do sistema de água e permite, por meio de telemetria, o monitoramento dos
níveis das elevatórias e pontos críticos de pressão. A Figura 110 apresenta o controle feito na
unidade.
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Figura 110– Controle operacional na Unidade de Saneamento Local

Fonte: Empresa Executora (2020).

3.1.7 Distribuição
A rede de distribuição é caracterizada por um conjunto de tubulações, conexões,
registros e peças com a finalidade de distribuir água a todos os usuários do sistema de
abastecimento de água, de forma contínua e segura, obedecendo o princípio dos vasos
comunicantes (Bernouille), em que as águas são conduzidas sob pressão (FUNASA, 2007).
Os diâmetros comumente utilizados em cada um dos sistemas de abastecimento,
conforme as informações repassadas pelo município e associações de água, bem como a
extensão da rede e o material utilizado estão detalhados no item 3.5.5 Funcionamento de cada
sistema.
A rede de distribuição da CORSAN, na zona urbana do município, tem no todo
346.496 m de extensão, sendo que de distribuidores precários, ou seja, os com diâmetro menor
que 50 m, 26.492 m de extensão. A rede de fibrocimento (FC) possui extensão de 53.468 m. Os
diâmetros das mesmas podem ser verificados na Tabela 59.
Tabela 59 – Extensão e diâmetro da rede de distribuição do sistema de abastecimento da CORSAN
DIÂMETRO DN (mm)
MATERIAL
EXTENSÃO (m)
32
DISTRIBUIDOR PRECÁRIO
26492
40
PVC
7850
50
PVC
225676
60
FC
17700
75
FC
4491
75
PVC
8647
100
FC
12410
100
F°F°
1674
125
FC
2424
125
PVC
369
125
F°F°
264
150
FC
4046
150
PVC
757
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175
FC
959
200
PVC DEFOFO
2650
200
FC
7354
250
FC
4084
300
F°F°
4028
400
F°F°
7787
450
F°F°
176
500
F°F°
3078
75
F°F°
1480
150
PVC DEFOFO
1000
600
F°F°
1100
TOTAL (m)
346496
Legenda: PVC – Policloreto de vinil; FC – Fibrocimento; F°F° - Ferro fundido
Fonte: CORSAN (2020).

O croqui da rede de abastecimento de água da zona urbana em Cachoeira do Sul, pode
ser verificada na Figura 111.
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Figura 111 – Sistema de Abastecimento de água de Cachoeira do Sul, zona urbana

Fonte: CORSAN (2020).
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3.1.7.1. Macromedidores e micromedidores
No abastecimento de água através de redes de distribuição podem ocorrer perdas de
água em decorrência de vazamentos, erros de medição e consumos não autorizados e não
registrados. Estas perdas impactam negativamente o meio ambiente, por retirar do manancial
mais água do que realmente se faz necessário. Assim, o índice de perdas de água mede a
eficiência dos prestadores de serviços de distribuição de água, relacionando o planejamento,
os investimentos e as manutenções realizadas na rede. Como é inviável, em termos
econômicos e técnicos, se ter uma rede de distribuição sem perdas, existe um limite com
objetivo de reduzir os volumes de água perdidos (SNIS, 2019b).
De acordo com o SNIS (2019b), o índice de perdas no Brasil era de 39,2% em 2017,
enquanto que a média dos países desenvolvidos era de 15%. No Rio Grande do Sul, este índice
era de 38%, enquanto que as perdas por ligação eram de 356 l/dia/ligação, sendo o valor de
referência sugerido de 250 l/dia/ligação. Ou seja, as perdas na rede de distribuição de água no
Brasil são altas e são necessários maiores esforços para a diminuição destas perdas.
Na zona rural, foi constatada a falta de equipamentos, em alguns dos sistemas
caracterizados como Sistemas de Abastecimento Coletivo (SACs), que contabilizem a água
retirada dos mananciais para ser distribuída, chamados de macromedidores, e, dessa forma,
não há informações quanto a quantidade de água utilizada pela população através desses
sistemas de abastecimento de água.
Portanto, não é possível calcular as perdas de água na rede de distribuição das SACs.
Além disso, pela falta de macromedidores nos sistemas, não é possível calcular o volume
médio de água bruta, bem como o volume médio de água produzida, o volume produzido por
economia e o índice de macromedição. Contudo, em algumas localidades, foi verificada a
presença deste tipo de medidor, como segue ne Figura 112, porém o volume consumido não é
medido.
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Figura 112 - Macromedidor na zona rural

Fonte: Empresa Executora (2019).

Na zona urbana, a CORSAN possui dados referentes aos volumes macromedidos dos
sistemas abastecidos por manancial superficial e por poços tubulares profundos, os quais
estão descritos na Tabela 60.
3.1.7.2. Micromedidores
Os micromedidores, ou hidrômetros (Figura 113), são equipamentos utilizados nas
economias para o registro do consumo de água de cada propriedade. Na zona urbana, o
município e as associações de água não dispõem de dados referentes ao total de
micromedidores para cada sistema de abastecimento e dados incompletos sobre os tipos de
economias atendidas. A leitura dos micromedidores, dos sistemas que contam com esse tipo
de medição, é realizada pelos próprios usuários de água, geralmente responsáveis pela
Associação de água.
Figura 113 - Micromedidores na zona rural

Fonte: Empresa Executora (2019).

O número de ligações atendidas por cada sistema de abastecimento de água, bem
como as comunidades atendidas, o volume mensal de água utilizado para cada SAC e a média
mensal calculada por economia estão detalhados no item 3.5.5 Funcionamento de cada
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sistema. Não se tem informações quanto a idade do parque de hidrômetros da zona rural, já
que cada economia é responsável pela instalação do seu próprio medidor. Dessa forma, não
se pode dizer que esses medidores são antigos e/ou apresentam problemas devido a sua
idade.
A Lei Municipal n° 4.152/2012 estabelece que:
Art. 1º. A substituição de medidores de volume de água (hidrômetro) feita pela
Administração Direta e Indireta, nos imóveis residenciais, comerciais, industriais e
congêneres existentes no município, somente será realizada mediante a efetiva
ciência do proprietário ou do possuidor do imóvel.
Art. 2º. O documento comprobatório da troca do hidrômetro deverá
obrigatoriamente conter:
I – assinatura do proprietário, possuidor do imóvel ou de seu representante atestando
a troca;
II – a leitura e o número do hidrômetro trocado;
III – a leitura e o número do hidrômetro novo;
IV – assinatura do(s) servidor(es) que realizou(aram) a troca.
Art. 3º. Os infratores desta lei estarão sujeitos as seguintes penalidades:
I - multa de 50 URM;
II – multa de 100 URM, em caso de reincidência;
Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Nas
localidades que não contam com hidrômetro, o valor de energia elétrica proveniente
da bomba é dividido entre os consumidores (CACHOEIRA DO SUL, 2012).

O município e Associações não possuem dados a respeito do volume consumido de
alguns sistemas de abastecimento, assim como por tipo de economia, somente o volume total
consumido para alguns sistemas de abastecimento. Dessa forma, não é possível calcular o
volume de água faturado, ou seja, o total de consumo de água, expresso em metros cúbicos,
por tipo de economia, bem como o consumo per capita.
Referente aos sistemas administrados pela CORSAN, o índice de micromedição
encontra-se em 99,93% e o índice de hidrometração em 99,99%, na Tabela 60 estão
apresentados os volumes de água micromedidos.
Tabela 60 – Volume de água consumido, disponibilizado, tratado e faturado do sistema CORSAN
CONSUMO / ECONOMIA (média acum. 2019)
7,95 m³/mês/econ
CONSUMO ANO 2018
CONSUMO MÉDIO PER CAPITA (L/HAB/DIA)
3.560.601m³
VOLUME DE ÁGUA DISPONIBILIZADO POR ECONOMIA
14,54m³/mês/econ
VOLUME PRODUZIDO (acumulado 2019)
4.701.537m³
VOLUME TRATADO EM ETA (acumulado 2019)
4.701.537m³
VOLUME CONSUMIDO (acumulado 2019)
2.698.347m³
VOLUME FATURADO (acumulado 2019)
2.983.779m³
Fonte: CORSAN (2020).
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Salienta-se ainda que na rede de distribuição da zona urbana há 47 (quarenta e sete)
hidrantes existentes que servem para o combate ao fogo na extensão municipal. Conforme
informações repassadas, a CORSAN precisa revisar o PPCI dos mesmos, substituir 44km de
redes, instalar registros de expurgo e ventosas e instalar mais 17 (dezessete) macromedidores.
3.2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS DO SERVIÇO
3.2.1 Qualidade da água bruta
O Índice de Qualidade da Água (IQA) foi desenvolvido para analisar a qualidade da água
bruta, tendo em vista seu uso para o abastecimento público, após tratamento. Os parâmetros
usados no cálculo do IQA são em sua maioria indicadores de contaminação causada pelo
lançamento de esgotos domésticos (ANA, 2019a).
O IQA deve ser calculado com embasamento no resultado das análises laboratoriais das
amostras de água coletada na rede de distribuição, segundo um programa de coleta que
atenda a legislação vigente e seja representativa para o cálculo estatístico.
Para garantir a representatividade, a frequência de amostragem do parâmetro
colimetria, fixado pelos órgãos competentes, necessitará também ser adotado para os demais
parâmetros que compõem o índice. O IQA é composto por nove parâmetros, com seus
respectivos pesos (w), que foram estabelecidos em função da sua importância para a
conformação global da qualidade da água, conforme demonstrado na Tabela 61 (ANA, 2019a).
Tabela 61 - Componentes de cálculo do IQA.
PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA
PESO (w)
Oxigênio dissolvido
0,17
Coliformes termotolerantes
0,15
Potencial hidrogeniônico - pH
0,12
Demanda bioquímica de oxigênio - dbo5,20
0,10
Temperatura da água
0,10
Nitrogênio total
0,10
Fósforo total
0,10
Turbidez
0,08
Resíduo total
0,08
Fonte: ANA (2019a).

O portal da Qualidade das águas da ANA (2019a) descreve que além de seu peso (w),
cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido através da teoria da distribuição de
Gauss. O cálculo do IQA é feito por meio do produtório ponderado dos nove parâmetros,
seguindo a seguinte fórmula (ANA, 2019a):
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𝑛

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞

𝑤
𝑖𝑖

𝑖=1

Onde:
IQA = Índice de Qualidade das Águas. Um número entre 0 e 100;
qi = qualidade do i-ésimo parâmetro. Um número entre 0 e 100, obtido do respectivo
gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise);
wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância
para a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1, de forma que:
𝑛

∑𝑤𝑖 = 1
𝑖=1

Sendo n o número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.
No caso de não se dispor do valor de alguma das nove variáveis, o cálculo do IQA é
inviabilizado. A partir do cálculo efetuado, pode-se determinar a qualidade das águas brutas,
que é indicada pelo IQA, variando numa escala de 0 a 100 (FUNCEME, 2015), representado na
Tabela 62.
Valor do IQA
91-100
71-90
51-70
26-50
0-25

Tabela 62 - Parâmetros que entram no cálculo do IQA
Avaliação da Qualidade da Água
Significado
Excelente
Água apropriada para tratamento convencional
Boa
visando o abastecimento público
Média
Água imprópria para tratamento convencional
Ruim
visando o abastecimento público, sendo
Muito ruim
necessários tratamentos mais avançados
Fonte: Adaptado de IGAM (2013) e CETESB (2008).

Tendo em vista que não são realizadas as análises dos parâmetros apresentados na
Tabela 61 para a água bruta dos poços tubulares profundos, o cálculo do IQA é inviabilizado e,
dessa forma, não é possível avaliar a qualidade da água bruta destes sistemas, que após o
tratamento, é utilizada para abastecimento. A CORSAN realiza análises da água bruta que
chega até a Estação de Tratamento de Água contudo, os parâmetros analisados no laboratório
da ETA também não compreendem todos os necessários para a realização do cálculo do IQA.
A companhia realiza este índice apenas para a água tratada pela ETA, sendo os valores
calculados de (referentes a média anual de setembro 2018 a setembro de 2019): IQA
Microbiológico, 100%; e IQA Físico-químico, 99,49%. Sendo dessa forma de excelente
qualidade.
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3.2.2 Deficiência operacional
As principais deficiências operacionais identificadas nos sistemas de abastecimento de
água de Cachoeira do Sul se enquadram na falta de outorga dos sistemas, assim como
atendimento às normas e legislações de construção dos poços tubulares profundos,
aumentando o risco para a contaminação das águas. Outra deficiência é a falta de
mapeamento da rede de distribuição da zona rural.
O tratamento da água para abastecimento da comunidade da zona rural, exceto a da
localidade de Piquiri, é realizado com auxílio de clorador de pastilha de hipoclorito de sódio
junto aos reservatórios e a alguns poços artesianos. Este tipo de sistema não é o mais indicado
para tratamento de água de consumo humano no município, uma vez que não consegue
atender a demanda de uso da água no intervalo de tempo até a próxima reposição, impedindo
a água de ser desinfectada neste período.
Outra deficiência encontrada, trata-se de que em períodos de estiagem algumas
localidades que sofrem com problema de falta de água para consumo e, dessa forma, são
abastecidas com auxílio do município através de caminhão pipa. Outras localidades, no
entanto, possuem a água com altos teores de ferro, como na localidade de Piquiri,
administrada pela CORSAN que utiliza filtro para tornar a água de abastecimento potável.
3.2.3 Soluções informais
Em algumas localidades da área rural, o município conta com soluções informais
encontradas pela população para o abastecimento de água, como poços tubulares profundos
particulares e vertentes particulares. De acordo com dados do SISÁGUA (2019), existem 65
Soluções Alternativas Individuais (SAIs) em Cachoeira do Sul, das quais 48 encontram-se
desatualizadas ou inativas. Ainda, as SAIs são utilizadas para o abastecimento de 0,2% da
população do município.
3.3. INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA E DO PRODUTO FINAL DO SERVIÇO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) todos os anos milhares de pessoas
morrem por doenças transmitidas pela água, crianças com idade inferior a 5 anos são as mais
acometidas por estas patologias, que podem ser prevenidas com a melhoria da cobertura e
qualidade dos serviços de saneamento básico (WHO, 2011).
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Segundo Oliveira (1976), as doenças veiculadas hídrica podem ser divididas em dois
grupos: doenças de transmissão hídrica e doenças de origem hídrica. As primeiras são as que
a água atua como veículo do agente infeccioso, como a Febre tifoide e Disenteria bacilar, já as
doenças de origem hídrica são as decorrentes de certas substâncias contaminantes e tóxicas
contidas na água em teor inadequado, ocasionando doenças como Bócio, Fluorose e
Saturnismo.
A dissipação de contaminantes químicos e biológicos oriundos de efluentes
domésticos, industriais e de atividades agropecuárias nos recursos hídricos, colabora para a
deterioração e má qualidade dos mesmos, afetando as condições sanitárias das populações
que usufruem deste bem, tornando este recurso mais difícil de se obter, conservar, mais caro
para distribuir, promover e ampliar (BORGES; MAMEDE, 2010).
A preservação e o controle da qualidade água é fundamental para garantir a população
o acesso à água em quantidade e qualidade compatíveis com os padrões de potabilidade,
estabelecidos na legislação vigente, principalmente no que se refere às fontes de águas
destinadas ao consumo humano, visto que essas, quando contaminadas por dejetos humanos
e animais, tornam-se veículos transmissores de doenças infecciosas e parasitárias (MORMUL
et al., 2006).
De acordo com a Portaria de Consolidação nº 5 Anexo XX, de 28 de setembro de 2017, o
controle de qualidade da água para consumo humano corresponde ao “conjunto de atividades
exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de
forma a assegurar a manutenção desta condição” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Nesse
contexto, a qualidade da água é definida a partir de sua composição química, física e
bacteriológica, as suas características dependerá do uso a que ela se destina, para o consumo
humano é necessário que ela seja cristalina e saudável, livre de cor, gosto, odor e qualquer
outra substância que possa produzir efeito fisiológico prejudicial à saúde do homem,
denominando-se água potável (SOUZA, 2002).
Conde et. al. (2017), salienta que a água para o consumo humano só poderá ser
consumida quando seus parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radiativos atenderem
aos padrões de potabilidade, definidos na Portaria de Consolidação nº 5/2017 Anexo XX, não
oferecendo riscos à saúde humana.
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A Vigilância Sanitária do município mantém o cadastro do SISÁGUA através de
atualizações mensais, com os dados de monitoramento da qualidade da água estabelecidos
pelo Ministério da Saúde. O sistema SISÁGUA compreende o envio on-line de dados dos
resultados de coletas de amostras de água em itens que envolvem o controle e a vigilância
sobre os poços de abastecimento de água.
Não há empresa contratada pelo município para a realização do monitoramento da
qualidade da água dos poços subterrâneos para abastecimento. Dessa forma, são feitas
análises físico-químicas e microbiológicas de parâmetros de potabilidade de água, tais como
Cloro Residual Livre, Fluoreto, Turbidez, Coliformes Totais e Escherichia coli, apenas pela
vigilância sanitária e para a água bruta, não são realizadas análises de qualidade.
A CORSAN realiza análises físico-químicas e microbiológicas de parâmetros de
potabilidade da água, tanto para a água tratada, quanto para a água bruta dos sistemas
caracterizados como SAA. O município também realiza a fiscalização desses sistemas através
da Vigilância Sanitária.
Para cada parâmetro de potabilidade há um Valor Máximo Permitido (VMP) e um valor
mínimo para assegurar a qualidade do abastecimento, conforme segue (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2017b):
•

Cloro Residual Livre: é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L em toda a
extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede), sendo o valor máximo na rede
de 2 mg/L e no reservatório de 5 mg/L;

•

Fluoreto: o VMP é de 1,5 mg/L;

•

Turbidez: o VMP para água pré-desinfecção, no caso das águas subterrâneas, é de 1,0
uT em 95% das amostras, sendo que 5% das amostras que ultrapassam o VMP devem
garantir o limite máximo de 5,0 uT. Ainda, o VMP em toda a extensão do sistema de
distribuição deve ser de 5,0 uT. Nos casos em que há filtração rápida (tratamento
completo ou filtração direta), o VMP é de 0,5 uT, enquanto que o VMP para filtração
lenta é de 1,0 uT;

•

Coliformes Totais: o VMP adotado é a ausência em 100 mL;

•

Escherichia coli: o VMP adotado é a ausência em 100 mL.
Dessa forma, Tabela 63 apresenta um resumo dos padrões a serem atendidos por estes

parâmetros para atender à Portaria de Consolidação nº 5/2017.
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Parâmetro
Cloro Residual Livre
Fluoreto
Turbidez
Coliformes Totais
Escherichia coli

Tabela 63 - Parâmetros de potabilidade de água
Sistema
Mínimo
Rede de distribuição
0,2 mg/L
Reservatório
Rede e reservatório
Rede e reservatório
Rede e reservatório
(-) Não há valor mínimo.
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2017b).

Máximo
2 mg/L
5 mg/L
1,5 mg/L
5,0 uT
Ausência em 100 mL

A periodicidade das coletas de água para análise laboratorial, segundo a Portaria de
Consolidação nº 5/2017 Anexo XX, varia de acordo com o parâmetro a ser analisado, o tipo de
manancial e o tipo de sistema de abastecimento.
Quanto aos sistemas caracterizados como SACs, no caso de manancial superficial, a
recomendação é de que sejam analisados os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos
com 01 amostra na saída do tratamento, além de 01 amostra para cada 500 habitantes retirada
no ponto de consumo, com frequência de amostragem semanal e para manancial
subterrâneo, para os mesmos parâmetros, a recomendação é de que sejam analisadas 01
amostra na saída do tratamento e 01 amostra para cada 500 habitantes retirada no ponto de
consumo, com frequência mensal. No caso do cloro residual livre, tanto para manancial
superficial ou subterrâneo, a recomendação é de 01 amostra na saída do tratamento, além de
01 amostra para cada 500 habitantes retirada no ponto de consumo, com frequência de
amostragem diário. Levando em consideração a população estimada de 82.201 habitantes
(IBGE, 2019c), o total de amostras para análise laboratorial da água das SACs seria, para cada
sistema de abastecimento, conforme a Tabela 64.
Tabela 64 - Número mínimo de amostras e frequência de amostragem para análises da água das SACs
Tipo de
Saída do
Número de amostras retiradas Frequência de
Parâmetro
manancial
tratamento
no ponto de consumo
amostragem
Cor, turbidez, pH e
Superficial
1
164
Semanal
coliformes totais/
Subterrâneo
1
164
Mensal
Escherichia coli
Superficial ou
Cloro residual livre
1
164
Diário
Subterrâneo
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (2017b).

Em relação aos sistemas caracterizados como SAAs e levando em consideração a
população estimada de 82.201 habitantes (IBGE, 2019c), o total de amostras para análise
laboratorial da água seria, para cada sistema de abastecimento, conforme a Tabela 65.
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Tabela 65 - Número mínimo de amostras e frequência de amostragem para análises da água das SAAs
Saída do tratamento
Número de
Frequência
Tipo de
amostras retiradas
Parâmetro
de
manancial
no sistema de
Nº Amostras
Frequência
amostragem
distribuição
Superficial
1
A cada 2 horas
17
Mensal
Cor
Subterrâneo
1
Semanal
9
Mensal
Turbidez, Cloro
Superficial
1
A cada 2 horas
Residual Livre(¹),
Conforme § 3º
Cloraminas(¹),
(6)
2 vezes por
do Artigo 41
Subterrâneo
1
Dióxido de
semana
Cloro(¹)
Superficial
1
A cada 2 horas
Dispensada a
pH e fluoreto
Dispensada a análise
2 vezes por
análise
Subterrâneo
1
semana
Superficial
1
Trimestral
Dispensada a
Gosto e odor
Dispensada a análise
análise
Subterrâneo
1
Semestral
Semanal
quando n° de
Dispensada a
Cianotoxinas
Superficial
1
cianobactérias Dispensada a análise
análise
20.000
células/mL
Superficial
1
Trimestral
4(²)
Trimestral
Produtos
secundários da
Dispensada a
Dispensada a
Subterrâneo
1(²)
Semestral
desinfecção
análise
análise
Superficial
Demais
ou
1
Semestral
1 (5)
Semestral
parâmetros (³)(4)
Subterrâneo
Coliformes Totais
Superficial
ou
2
Semanal
164
Mensal
Escherichia Coli
Subterrâneo
Legenda: (1) Análise exigida de acordo com o desinfetante utilizado; (2) As amostras devem ser coletadas,
preferencialmente, em pontos de maior tempo de detenção da água no sistema de distribuição; (3) A definição
da periodicidade de amostragem para o quesito de radioatividade será definido após o inventário inicial,
realizado semestralmente no período de 2 anos, respeitando a sazonalidade pluviométrica; (4) Para agrotóxicos,
observar o disposto no parágrafo 5º do artigo 41; (5) Dispensada análise na rede de distribuição quando o
parâmetro não for detectado na saída do tratamento e, ou, no manancial, à exceção de substâncias que
potencialmente possam ser introduzidas no sistema ao longo da distribuição; (6) Em todas as amostras coletadas
para análises microbiológicas, deve ser efetuada medição de turbidez e de cloro residual livre ou de outro
composto residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o cloro.
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (2017b).

Na Tabela 66 são apresentados os resultados dos ensaios de monitoramento de água
de 2019 realizados pela Vigilância Sanitária nos sistemas de abastecimento administrados
pelo município, bem como pela CORSAN nos sistemas administrados por esta (SAA), conforme
dados do SISÁGUA.
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Forma
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAA
SAA
SAA

Tabela 66 - Análises de água dos poços tubulares profundos de Cachoeira do Sul
Coliformes
E. coli
Data da
totais
(Ausência
Nome
Ponto de coleta
coleta
(Ausência
em 100
em 100 mL)
mL)
POUSADA RK
16/01/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
POÇO FREÁTICO (RASO) MINERACAO TERRA ROXA
12/02/2019
Presente
Ausente
Ponto 1
ÁGUAS MORNAS
12/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
ÁGUAS MORNAS 2
12/03/2019 POÇO ARTESIANO - Ponto 1
Presente
Ausente
TRÊS VENDAS - SUBPREFEITURA/CRECHE
12/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
TRÊS VENDAS - SUBPREFEITURA/CRECHE
12/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
EMPRESA TENTOS DO SUL
20/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
EMEF EMILIA VIEIRA DA CUNHA
20/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
TODESFLOR AGROFLORESTAL E PECUARIA
26/03/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
TRÊS VENDAS - MERCADO CAÇULA
13/06/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
TRÊS VENDAS - ASSOCIAÇÃO PRÓXIMA A
13/06/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
CAPELA
MINI USINA DE LEITE MIRINHO MARCIO CRUZ 13/06/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
FRIGORIFICO NOVILHO DE OURO
13/06/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
POSTO DO EDISON
13/06/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
RESTAURANTE DO POSTO MULLER
18/06/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
VILA VARGAS
18/06/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
MINERACAO SERRA DAS ENCANTADAS
24/10/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
PAMPLAC IND DE PAINEIS LTDA
24/10/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE
24/10/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
FATIMA
TODESFLOR AGROFLORESTAL E PECUARIA
24/10/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
ASSOCIACAO ALTOS DA GUARDINHA
11/11/2019 Torneira após a reservação
Presente
Presente
FAXINAL DA GUARDINHA
11/11/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
11/11/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
TABOAO
11/11/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
CACHOEIRA DO SUL
03/01/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
CACHOEIRA DO SUL
03/01/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
CACHOEIRA DO SUL
03/01/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
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Cloro Residual
Livre (mg/L) –
(mínimo 0,2
mg/L)
Não realizada
-

1,6

Fluoreto
(mg/L) –
VMP 1,5
mg/L
0,1

4,6

0,2

0,2

0,7
0,8
0,7
0,2
0,7
0,6
1,0
0,9

0,08
0,07
0,08
0,05
0,2
0,3
0,07
0,1

0,20

0,4

0,2

5,0
1,5
-

1,3
0,7
1,8
0,9
0,3
1,8
7

0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,08
0,2

1,2

0,9

0,15
0,2
0,2
0,4

13
0,7
0,3
1,6
0,9
1,0
0,4
0,6

0,07
0,1
0,1
0,09
0,1
0,6
0,7
0,8

Turbidez
(uT) – VMP
5,0 uT

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL

03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
03/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação

180

Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Não realizada
0,2
Não realizada
0,2
Não realizada
Não realizada
0,2
0,2
0,2
0,5
0,1
0,5
0,2
Não realizada
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,0
1,0
1,0
0,0
0,8
0,2
0,2
1,0
0,6
0,7
0,7
0,5
0,3
0,6
1,0
0,8

0,8
0,3
1,2
0,6
0,8
0,6
0,8
0,3
0,5
3,6
1,5
0,8
0,8
1,8
0,4
0,4
0,8
0,4
7
0,7
0,8
0,2
0,8
0,2
0,3
0,4
0,4
0,6
0,9
0,7
0,4
0,9
0,8
0,6
0,2

0,7
0,7
0,2
0,6
0,9
0,7
0,6
0,6
0,8
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,1
0,9
0,8
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,5

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL

28/02/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
27/03/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
09/04/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019

Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação

181

Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Presente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente

0,6
0,2
1,6
0,5
0,8
1,1
0,2
0,6
0,8
0,5
0,7
Não realizada
0,6
0,2
0,8
0,8
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,8
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2

0,4
0,6
0,4
0,8
0,8
1,0
0,2
0,3
0,4
0,3
1,0
0,9
0,7
0,3
0,1
0,9
0,5
0,2
0,6
0,9
0,3
0,4
0,3
0,4
1,0
0,3
0,8
0,3
0,2
0,2
1,5
0,05
0,9
1,0
0,9

0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,3
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,7
1,0
0,9
0,1
0,7
0,7
0,9

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
VILA PIQUIRI
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL

07/05/2019
07/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
05/06/2019
12/06/2019
17/06/2019
18/06/2019
26/06/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019

Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
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Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

0,2
0,2
0,6
0,5
0,6
0,6
0,22
0,4
0,6
0,0
0,4
0,4
0,2
0,0
0,6
0,2
0,40
0,70
0,5
0,2
0,7
0,5
0,4
0,6
0,7
0,4
0,7
0,6
0,45
0,5
0,6
0,5
0,5
0,25
0,2

0,3
0,9
0,9
0,3
0,5
0,5
1,0
0,5
1,1
0,5
0,8
0,4
0,7
0,6
0,7
0,6
0,9
0,6
0,5
0,3
0,4
0,4
0,3
0,8
0,3
0,5
0,7
0,6
0,2
0,7
0,5
0,3
0,5
0,9
0,5

0,6
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,6
0,7
0,7
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
1,5
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,6
0,7
0,6
0,6
0,6

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL

04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
03/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
04/12/2019
04/12/2019

Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Bebedouro
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
Torneira após a reservação
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Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente

Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente

0,3
0,45
0,5
0,2
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2
0,8
1,8
0,7
0,6
1,0
0,2
1,0
0,5
1,0
1,0
0,2
0,6
0,2
0,06
0,23
0,31
0,09
0,1
0,08
0,06
0,06
0,16
0,03
0,04
0,29
0,08

0,3
0,6
0,4
0,4
0,7
0,2
0,5
1,4
1,3
0,5
0,5
1,1
1,2
0,3
1,1
0,5
0,5
0,4
0,4
1,0
1,3
1,5
1,2
0,8
1,7
1,3
0,3
1,6
1,0
0,9
1,0
0,6
1,1
1,0
1,6

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,8
0,7
0,8
0,7
0,6
0,6
0,7
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,2
0,7
0,8
0,8

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL
CACHOEIRA DO SUL

04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,02
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,2
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,48
04/12/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
0,11
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,41
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,37
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,34
04/12/2019 Torneira após a reservação
Presente
Ausente
0,02
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,02
04/12/2019 Torneira após a reservação
Ausente
Ausente
0,3
(-) Dado não informado pelo responsável da coleta
Não realizada - Parâmetro não analisado por falha no equipamento
(•) Parâmetros fora dos padrões de potabilidade definidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 Anexo XX
Fonte: SISÁGUA (2019).

184

2,5
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
1,1
1,2
0,4
1,0

0,2
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
0,8
0,8

No total, foram analisadas 177 amostras de água de 25 sistemas de abastecimento. É
perceptível que somente 03 (três) amostras analisadas das SACs estão dentro dos padrões de
potabilidade de água definidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017, enquanto que 95
(noventa e cinco) amostras apresentam parâmetros dentro dos padrões para as SAAs. Ou seja,
das 177 amostras analisadas, 44,6% estão fora dos padrões de potabilidade de água.
Também, das 177 amostras analisadas, 25 amostras (14,1%) não possuem dados
quanto a quantidade de cloro residual livre na água. Esta falta de dados pode implicar na
avaliação da qualidade da água destas amostras, visto que não é possível comparar com os
padrões de potabilidade definidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.
Em relação às amostras que possuem dados, a Tabela 67 apresenta a quantidade de
amostras e a porcentagem destas que não estão de acordo com a Portaria de Consolidação nº
5/2017 quanto aos padrões de potabilidade da água.

Parâmetro
Cloro residual livre
Fluoreto
Turbidez
Coliformes Totais
Escherichia coli

Tabela 67 - Parâmetros fora dos padrões de potabilidade
Quantidade de amostras
Quantidade de amostras
Porcentagem de amostras
com dados (un)
fora dos padrões (un)
fora dos padrões (%)
152
20
13,6
177
0
0,0
177
3
1,7
177
60
33,9
177
14
7,9
Fonte: Empresa Executora (2019).

A partir disso, pode-se inferir que o tratamento da água disponibilizada para
abastecimento no município está sendo parcialmente eficiente, visto que ainda há parâmetros
fora dos padrões de potabilidade de água definidos pela legislação.
Também se verifica que a quantidade de amostras e análises realizadas pela Vigilância
Sanitária por sistema, tanto de SACs quanto de SAAs, não está de acordo com o definido pela
Portaria de Consolidação nº 5/2017.
As análises que qualidade da água realizadas pela CORSAN, tanto para a água tratada,
quanto para a água bruta, podem ser verificadas a seguir nas Tabelas 68 e 69, respectivamente.
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Tabela 68 - Análises da água tratada pela ETA: CORSAN

Amarelo – Análise fora dos padrões de potabilidade
Fonte: CORSAN (2020).
Tabela 69 - Análises da água bruta pela ETA: CORSAN

Fonte: CORSAN (2020).
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Os valores mínimos e máximos apresentados correspondem as amostras com valores
mais baixos e mais altos encontrados nas análises semanais de cada mês. Já os valores médios
condizem à média mensal entre todos os resultados das amostras semanais.
Pode-se verificar que, das análises da CORSAN para água tratada, há algumas amostras
fora dos padrões de potabilidade para consumo humano, conforme determina a Portaria de
Consolidação n° 5/2017. Estas amostras correspondem ao ponto de coleta após tratamento
em ETA, ou seja, quando a água se encontra em reservatório prestes a ser distribuída pela rede.
Dessa forma, para o cloro residual livre há um resultado de valor mínimo inferior ao mínimo
exigido pela Portaria; e, para o parâmetro de Fluoreto, houve um resultado para os de valores
máximos encontrados, acima dos Padrões de potabilidade.
Não se pode realizar uma comparação direta entre as análises realizadas pela
fiscalização do município e pela CORSAN, uma vez que o ponto de coleta das amostras é
diferente. Para inferir sobre os resultados apresentados referentes às análises de água bruta,
ou seja, do Rio Jacuí, é necessário que sejam realizadas análises para os parâmetros que
compreendem o Índice de Qualidade da água (IQA).
3.4. LEVANTAMENTO DA REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO
Atualmente, o principal manancial superficial que já é utilizado para abastecimento do
município de Cachoeira do Sul, principalmente na zona urbana, é o Rio Jacuí, pertencente a
Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí. Este manancial possui vazão média na foz de 1.900 m³/s e a
captação da CORSAN encontra-se a uma vazão de 526,60m³/h, ou seja, como o consumo de
água para o município tende a diminuir no decorrer dos anos, proporcionalmente ao número
de habitantes (CORSAN, 2020), e atualmente há atendimento da demanda de consumo, não
há necessidade de utilização de outro manancial para este mesmo fim.
Conforme informações disponibilizadas pela FEPAM (2020), a bacia hidrográfica do Rio
Jacuí, uma das mais importantes bacias hidrográficas do estado, possui área de 71.600km²,
com suas principais nascentes localizadas no Planalto e toda sua área de drenagem com
intenso uso do solo para agricultura e pecuária. O monitoramento para a bacia iniciou no ano
de 2002 e tem-se dados disponíveis no site da FEPAM, referente a qualidade da água dos Rios
que a compreendem, até o ano de 2011. Na Figura 114 pode ser verificado o levantamento da
qualidade da água da bacia do Jacuí e, conforme se observa, se encontra regular/boa.
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Figura 114 – Índices de Qualidade das águas (IQA) dos locais de monitoramento da Bacia Hidrográfica do Rio
Jacuí

Fonte: FEPAM (2020).

Como conclusão da análise realizada pela FEPAM referente a qualidade da água da
Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí, tem-se que os dados apresentados já sinalizam problemas na
área de nascentes onde há uso agrícola intensivo e intenso tráfego de caminhões, tirando das
nascentes suas características intrínsecas devido ao demasiado uso do solo.
O município conta com outros mananciais menores que servem principalmente como
fundos de vale, mas, para serem utilizados para abastecimento futuro, necessita-se realizar
análises e estudo técnicos a fim de verificar se possuem as condições mínimas para este uso.
3.5. CONSUMO E DEMANDA
3.5.1 Déficit
Através das informações levantadas, não foi possível realizar o balanço de consumo de
água na área de planejamento, ou seja, a relação entre o volume de água disponibilizado e o
necessário para atender toda a população, visto que não foram disponibilizadas informações
referentes ao volume de água micromedido e tampouco informações quanto aos volumes
macromedidos da zona rural do município.
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Conforme noticiado pelo município, representantes da Associação do Poço Artesiano
da Vila Vargas foram recebidos pelo Prefeito no dia 22 de janeiro de 2020, relatando um
problema com o qual a localidade sofre constantemente: a grande falta de água. O município
abastece o reservatório semanalmente com 40 mil litros de água. O poço existente na
comunidade possuía 75 metros de profundidade, mas desmoronou cerca de 23 metros, no
início de 2020, diminuindo sua vazão e impossibilitando atender toda a demanda de água da
comunidade. Dessa forma, o município solicitou, através de ofício à CORSAN, a perfuração de
outro poço na Vila Vargas, embasado pelo Decreto de Emergência do Município com relação à
estiagem (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, 2020).
A solicitação foi aceita e as obras para a perfuração do poço artesiano na Vila Vargas,
executadas pela CORSAN com o apoio da Prefeitura Municipal, iniciaram. No total, a
comunidade contará com 02 (dois) poços artesianos para seu abastecimento, um de pelo
menos 100m de profundidade e outro com até 70m.
Quanto às informações disponibilizadas pela CORSAN, referentes aos sistemas da zona
urbana de Cachoeira do Sul, verifica-se que não há déficit no abastecimento, mas que há um
superdimensionamento do sistema. Este fato pode ser observado através da Tabela 70 que
conta com o volume de água disponibilizado pelo sistema e o consumido pelas economias
abastecidas pelo mesmo, assim como os valores excedentes total e unitário para os meses de
novembro a dezembro de 2018 e janeiro a outubro de 2019.
Pode-se inferir, através dos dados apresentados a seguir, que somente 58,06% do
volume total disponibilizado pela Companhia é utilizado pelos consumidores.
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out/19
Volume consumido 295489
Volume consumido
8,8
unitário
Volume
526360
Disponibilizado
Volume
Disponibilizado
15,6
Unitário
Excedente unitário
6,8
Excedente Total
230871

Tabela 70 – Balanço entre o volume de água disponibilizado e utilizado do sistema de água da CORSAN
set/19 ago/19 jul/19
jun/19 mai/19 abr/19 mar/19 fev/19 jan/19 dez/18 nov/18
298503 267474 276322 289542 310705 276676 295686 333450 349989 322655 320565

Soma
3637056

méd
303088

8,8

7,9

8,2

8,5

9,2

8,2

8,8

10,0

10,4

9,6

9,6

107,9

9,0

510627

529162

530901

525549

521518

523033

536870

490488

533389

549302

486848

6264047

522003,9

15,0

15,6

15,8

15,5

15,4

15,5

16,0

14,6

15,9

16,4

14,5

185,8

15,5

6,3
212124

7,7
261688

7,6
254579

7,0
236007

4,7
157038

5,5
183400

6,8
226647

5,0
166283

77,9
2626991

6,5
218915,9

6,2
7,3
7,2
210813 246357 241184
Fonte: CORSAN (2020).
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3.5.2 Estrutura do consumo
A água em Cachoeira do Sul possui diversos usos, sendo que cada um deles possui um
tipo de abastecimento. Os usos residenciais, comerciais e de serviços públicos são abastecidos
por poços tubulares nas localidades da zona rural e por manancial superficial através da rede
geral de abastecimento na zona urbana. A agricultura e a irrigação utilizam rios e açudes
próximos para seu abastecimento. Os consumidores especiais, ou seja, aqueles que tem
prioridade no abastecimento de água, tais como escolas, creches e postos de saúde, são
abastecidos por poços tubulares e pela rede geral de abastecimento de água da CORSAN. Não
há informações quanto ao volume consumido por cada atividade.
A CORSAN conta com um reservatório elevado de concreto, com capacidade de 50 m³
para atendimento exclusivo do Hospital do município, já que este consumidor se caracteriza
como consumidor especial. O consumo exclusivamente comercial da zona urbana foi
disponibilizado pela CORSAN, assim como o volume de consumo de grandes consumidores e
podem ser verificados através da Tabela 71.
Tabela 71 – Volume consumido comercial e de grandes consumidores do sistema CORSAN
out. set. ago.
jul
jun
mai
abr mar
fev
jan dez/18 nov/18
Volume consumido 295489 298503 267474 276322 285542 310705 276676 295686 333450 349989 322655 320565
Volume Grandes
5583 5683 5347 5139 5256 5931 4571 4956 5249 5467 5376
6151
consumidores
N° Ligações
28593 28800 28748 28540 28702 28625 28571 28425 28419 28379 28334 28308
Fonte: CORSAN (2020).

3.5.3 Estrutura de tarifação e inadimplência
A faixa de consumo de água varia de acordo com a empresa ou associação responsável
a cada localidade e zona do município. As informações quanto as taxas de água cobradas por
cada uma das Associações de água estão descritas no item 3.5.5 Funcionamento de cada
sistema.
A CORSAN disponibilizou dados referentes a estrutura de tarifação cobrada pela
Companhia no município de Cachoeira do Sul. Esta estrutura pode ser verificada a seguir pela
Tabela 72. O índice de inadimplência das economias abastecidas pelo sistema administrado
pela CORSAN é baixo, sendo este de 3,65% conforme informações repassadas à equipe técnica.

191

Tabela 72 - Caracterização da estrutura de tarifação da CORSAN em Cachoeira do Sul
TARIFAS
Cadastro
Categorias
Serviço básico (R$)
m³ (R$)
3.065
RS – Residencial social
10,67
2,26
27.366
RB – residencial básico
26,6
5,61
181
PUB - público
94,79
6,38
1883
C1 - comercial
26,6
5,61
1301
COM - comercial
47,46
6,38
135
IND - industrial
94,79
7,25
0
BICA PÚBLICA
10,67
2,69
33.933
Total de economias
28.782
Total de Ligações
Fonte: CORSAN (2019).

3.5.4 Custo operacional de cada sistema
O município não possui informações quanto ao custo operacional individual dos
sistemas de abastecimento de água. Entretanto, algumas Associações de água e a CORSAN
informaram seu custo e consumo de energia elétrica mensal. Estas informações podem ser
verificadas no item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema.
3.5.5 Funcionamento de cada sistema
Os poços tubulares profundos, de onde é retirada a água para abastecimento das
localidades rurais, possuem dimensões e características distintas. Dessa forma, a seguir nas
Tabelas 73 a 84 são apresentadas todas as características destes sistemas de abastecimento
de água do município, com informações levantadas à campo pela Equipe Técnica, com dados
obtidos através do SISÁGUA e SIOUT, e através de repasses do Comitê Participativo
juntamente com as Associações de água.
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Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do
poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária

Tabela 73 – Caracterização da Vila Piquiri
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – VILA PIQUIRI - CORSAN
SAA VILA PIQUIRI - POSTO SCHELL
Latitude
Longitude
30°15’19,4’’
52°49’26,0’’
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
4
96
2976
35.712
Não
Dispõe

Macromedidor

Dispõe

Tempo de funcionamento
(h/dia)

12h

Localização do Manancial

Vila Piquiri

• Cercado;
• Fácil acesso;
• Água salobra;

• Água com excesso de ferro;
• Passa por filtração antes do
tratamento final e distribuição
para o sistema

POÇO 2 – VILA PIQUIRI - CORSAN
Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do
poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)
Localização do Manancial
Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios

Latitude
30°15’20,7’’

Longitude
52°48'2,07"
104

(m³/h)
2

(m³/dia)
48

(m³/mês)
1.488

(m³/ano)
17.856

Não
Dispõe
Dispõe
• Sem cercamento;
• Fácil acesso;
Vila Piquiri
• Água salobra;
RESERVAÇÃO
Latitude
Longitude
30º15'28,9"
52º48'08,3"
02; (50.000 L e 5.000 L)
12h
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• A água é diluída com a água
proveniente do Poço 1;
• Flúor acima do permitido.

Capacidade de
Armazenamento (L)
Diâmetro da rede (mm)

55.000
-

Extensão da rede (m)

5.000

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Bomba dosadora de cloro

Responsável pela
administração
Economias atendidas

Volume consumido

Volume Processo

Volume Aduzido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Vila Piquiri

•
•
•
•
ABASTECIMENTO

CORSAN
Res.
Com.
Ind.
Pub.
Out.
Total
283
Média Anual
Média mensal
Média
por economia
por economia
mensal (m³)
(m³)
(m³)
Média Anual (m³)
Média mensal (m³)
5117,14
426,43
Média Anual
Média mensal
Média
por economia
por economia
mensal (m³)
(m³)
(m³)
118,23
2788,14
9,85
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
-
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Cercados;
Fácil acesso;
Sistema de filtração;
Não possuem vazamento;

•

Um reservatório elevado de aço
inox e um apoiado de fibra de
vidro.

Análise econômico financeira

Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária

Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
Tabela 74 – Caracterização da localidade de Lomba Grande
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – LOMBA GRANDE
Latitude
Longitude
30°13'3,78"
52°50'51,24"
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
Não
Não dispõe

Macromedidor

Não dispõe

Tempo de funcionamento (h/dia)

-

Localização do Manancial

Lomba Grande

• Sem cercamento;
• Fácil acesso;

• Água com excesso de flúor;
• Não é utilizado para consumo
humano.

POÇO 2 – LOMBA GRANDE
Cadastro SISAGUA

Localização Geográfica do poço

Localização do Manancial

Latitude

Longitude

30°14'03,8"

52°42'24,6"

• O poço está desativado e necessita de tamponamento.

Lomba Grande
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RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30°13'3,62"

52°50'51,18"

N° de reservatórios

01; (10.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

10.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios
Capacidade de Armazenamento
(L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)

•
•

Lomba Grande

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

Sem cercamento;
Fácil acesso;
Não possui vazamento;

•

Reservatório elevado de fibra de
vidro;
Os reservatórios são abastecidos
com caminhão pipa.

RESERVATÓRIO 2
Latitude
Longitude
30°14'03,8"
52°42'24,6"
02; (5.000 L e 1.000 L)
6.000
-

Material da rede

PVC

Tratamento

Não dispõe

Comunidades abastecidas pelo
sistema

Lomba Grande

•
•
•
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•

ABASTECIMENTO
Responsável pela administração

-

CNPJ do responsável pela
administração

-

Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Res.

Com.

Ind.

Pub.

Out.

Total

-

-

-

-

-

-

Média Anual
por economia
(m³)

Média
mensal (m³)

Média mensal
por economia
(m³)

-

-

-

Faixa de
consumo (m³)

Valor da Taxa
(R$)

-

-

Preço por m³
consumido (R$)
Exedente
-

Consumo Mensal (Kwh)

Custo Mensal (R$)

-

-

Energia Elétrica

Despesas
totais com o
serviço (R$)

Faturamento
(R$)

Balanço (R$)

-

-

-

Análise econômico financeira

Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).

197

Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(min/dia)
Localização do Manancial

Tabela 75 – Caracterização da localidade de Vila Vargas
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – VILA VARGAS
SAC VILA VARGAS
Latitude
Longitude
30°16'7,58"
52°51'37,97"
52
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
Dispõe
Não dispõe
• Sem cercamento;
30

• Fácil acesso.

Vila Vargas
RESERVAÇÃO

Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30°16'7,11"

52°51'34,49"

N° de reservatórios

01; (10.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

10.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede

PVC

Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

Não dispõe

•
•

Vila Vargas
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Com cercamento precário;
Fácil acesso;

•
•

Possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

Responsável pela administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

ABASTECIMENTO
Associação do Poço Artesiano da Vila Vargas
Res.
Com.
200
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
-

Pub.
-

Out.
Total
200
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios
Capacidade de Armazenamento
(L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)
Material da rede
Tratamento

Tabela 76 – Caracterização da Comunidade Indígena Yguabiju
CAPTAÇÃO
O reservatório é abastecimento por caminhão pipa.
RESERVAÇÃO
Latitude
Longitude
30°13'19,50"
52°51'0,53"
01; (10.000 L)
10.000
PVC
Não dispõe

Comunidades abastecidas pelo
sistema

•
•

Comunidade Indígena Yguabiju

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

ABASTECIMENTO
Responsável pela administração
Economias atendidas
Volume consumido
Taxa de cobrança
Energia Elétrica

Análise econômico financeira

EMATER dá assistência
Res.
Com.
Ind.
Pub.
Out.
Total
8
0
0
0
0
8
Média Anual por
Média
Média mensal por
economia (m³)
mensal (m³)
economia (m³)
Não é cobrada taxa pelo consumo de água
A comunidade é abastecida com caminhão pipa e
pela ação da gravidade, dessa forma não há consumo
de energia elétrica no sistema.
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
-

0,00

-

Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento (h/dia)
Localização do Manancial
Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento (h/dia)
Localização do Manancial

Tabela 77 – Caracterização da localidade de Vila Dorasnal
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – VILA DORASNAL
Dorasnal I
Latitude
Longitude
30º15’55,2”
53º19’43,2”
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
Não
Dispõe
Não dispõe
Vila Dorasnal
• Sem cercamento;
POÇO 2 – VILA DORASNAL
DORASNAL II
Latitude
Longitude
30º13’33,6”
53º18’55,4”
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/h)
(m³/dia)
Não
Dispõe
Não dispõe
Vila Dorasnal
• Com cercamento;
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• Fácil acesso.

• Fácil acesso.

RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30º16’03,0”

53º19’45,1”

N° de reservatórios

01; (10.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

10.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

11.000

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

•
•

Vila Dorasnal

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

Com cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

RESERVATÓRIO 2
Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30º13’33,6”

53º18’55,4”

N° de reservatórios

01; (10.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

10.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

•
•

Vila Dorasnal
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ABASTECIMENTO
Responsável pela administração

-

CNPJ do responsável pela
administração

-

Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

Res.
Com.
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
-

Pub.
-

Out.
Total
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento (h/dia)
Localização do Manancial

Cadastro SISAGUA

Tabela 78 – Caracterização da localidade de Barro Vermelho
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – BARRO VERMELHO
SAC DO BARRO VERMELHO
Latitude
Longitude
30º08’33,8”
53º09’44,5”
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
Não
Dispõe
Não dispõe
Barro Vermelho
• Sem cercamento;
POÇO 2 – BARRO VERMELHO

• Fácil acesso.

SAC DO BARRO VERMELHO

Latitude

Longitude

30º08’00,5”

53º09’11,7”

Localização Geográfica do poço

Localização do Manancial

• Os poços estão desativados e necessitam de tamponamento.

Barro Vermelho
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RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30º08’33,8”

53º09’44,5”

N° de reservatórios

02; (3.000 L e 5.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

7.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

•
•

Barro Vermelho

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Não possui vazamento;
Reservatórios elevados de fibra
de vidro.

Com cercamento;
Fácil acesso;
Não possui vazamento;

•

Reservatório elevado de fibra de
vidro;
No verão é abastecido por
caminhão pipa.

RESERVATÓRIO 2
Localização Geográfica do
reservatório

Latitude

Longitude

30º08’00,5”

53º09’11,7”

N° de reservatórios

01; (10.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

10.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede

PVC

Tratamento

Não dispõe

Comunidades abastecidas pelo
sistema

Barro Vermelho

•
•
•
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•

ABASTECIMENTO
Responsável pela
administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

Res.
Com.
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
-

Pub.
-

Out.
Total
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento (h/dia)
Localização do Manancial

Localização Geográfica do
reservatório

Tabela 79 – Caracterização da localidade de Enforcados
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – ENFORCADOS
SAC ENFORCADOS
Latitude
Longitude
29º56’39,5”
52º56’58,7”
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
-Não dispõe
Não dispõe
Enforcados
• Sem cercamento;
RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Latitude

Longitude

29º56’39,5”

52º56’58,7”

N° de reservatórios

01; (5.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

5.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

•
•

Enforcados

207

Sem cercamento;
Fácil acesso;

• Fácil acesso.

•
•

Não possui vazamento;
Reservatórios elevados de fibra
de vidro.

ABASTECIMENTO
Responsável pela
administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

Res.
Com.
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
-

Pub.
-

Out.
Total
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Tabela 80 – Caracterização da localidade de Três Vendas
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – TRÊS VENDAS

Localização Geográfica do
poço

Latitude

Longitude

29º54’12,0”

52º59’37,5”

Localização do Manancial

Localização Geográfica do
poço

Três Vendas
• O poço está desativado e necessita de tamponamento.
POÇO 2 – TRÊS VENDAS
Longitude
53º00”23,1”

Latitude
29º52’59,7”

Profundidade (m)
Vazão

(m³/h)
-

(m³/dia)
-

(m³/mês)
-

Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)

Dispõe
Não dispõe

Localização do Manancial

Três Vendas

(m³/ano)
-

• Sem cercamento;
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• Fácil acesso;
• Possui vazamento.

Localização Geográfica do
poço

POÇO 3 – TRÊS VENDAS
Latitude
53º00’15,7”

Latitude
29º53’29,1”

Profundidade (m)
Vazão

(m³/dia)
-

(m³/dia)
-

Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)
Localização do Manancial
Localização Geográfica do
poço

Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)
Localização do Manancial

(m³/dia)
-

Não dispõe
Não dispõe
Três Vendas
Latitude
29º53’40,2”

Profundidade (m)
Vazão

(m³/dia)
-

• Sem cercamento;
POÇO 4 – TRÊS VENDAS
Latitude
53º00’24,1”

• Fácil acesso.

(m³/dia)
-

(m³/dia)
-

(m³/dia)
-

(m³/dia)
-

Não dispõe
Não dispõe
• Sem cercamento;

Três Vendas
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• Fácil acesso.

Localização Geográfica do
reservatório

RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Longitude
52º56’58,7”

Latitude
29º56’39,5”

N° de reservatórios
Capacidade de
Armazenamento (L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)
Material da rede

01; (5.000 L)

Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

Não dispõe

Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios
Capacidade de
Armazenamento (L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)
Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

5.000
PVC
Três Vendas
Latitude
29º53’29,1”

• Sem cercamento;
• Fácil acesso;
RESERVATÓRIO 2
Longitude
53º00’15,7”

•
•

Possui vazamento;
Reservatório elevado de concreto.

•
•

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

01; (3.000 L)
3.000
PVC
Não dispõe
Três Vendas
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Sem cercamento;
Fácil acesso;

Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios
Capacidade de Armazenamento
(L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)
Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema
Cadastro SISAGUA
Responsável pela administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas
Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

RESERVATÓRIO 3
Longitude
53º00’24,1”

Latitude
29º53’40,2”
01; (5.000 L)
5.000
PVC
Não dispõe

•
•

Três Vendas

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

ABASTECIMENTO
SAC TRÊS VENDAS – MERCADO CAÇULA; SAC TRÊS VENDAS – SUBPREFEITURA/CRECHE; SAC TRÊS VENDAS – ASSOCIAÇÃO
PRÓXIMA A CAPELA; SAC ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Res.
Com.
Ind.
Pub.
Out.
Total
Média Anual por Média mensal Média mensal por
economia (m³)
(m³)
economia (m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento (h/dia)
Localização do Manancial

Localização Geográfica do
reservatório

Tabela 81 – Caracterização da localidade de Linha dos Trigueiros
CAPTAÇÃO
Poço 1 - Linha dos Trigueiros
BOSQUE RINCAO DOS TRIGUEIROS
Latitude
Longitude
29º52’03,3”
52º54’07,1”
60 a 70
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
2,800
67,2
2.083,2
24.998,4
Não dispõe
Não dispõe
• Sem cercamento;
Linha dos Trigueiros
• Fácil acesso;
RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1
Latitude

Longitude

29º56’39,5”

52º56’58,7”

N° de reservatórios

01; (5.000 L)

Capacidade de Armazenamento
(L)

5.000

Diâmetro da rede (mm)

60

Extensão da rede (m)

7000 + ramais

Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

PVC
Não dispõe

•
•

Linha dos Trigueiros
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Sem cercamento;
Fácil acesso;

• Está dentro de uma construção de
alvenaria.

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

ABASTECIMENTO
Responsável pela
administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas

Volume consumido

Taxa de cobrança

Energia Elétrica

Análise econômico financeira

Associação de Águas Cristalinas
Não possuem CNPJ
Res.
Com.
50
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
-

Pub.
1

Out.
Total
51
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Exedente
20,00
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
602
500,00
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
serviço (R$)
10.000,00
12.000,00
2.000,00
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).

214

Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do
poço
Profundidade (m)
Vazão
Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)

Tabela 82 – Caracterização da localidade de Bosque
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – BOSQUE
SAC ESCOLA MUNICIPAL ALDO PORTO
Latitude
Longitude
29º54’08,1”
52º54’04,6”
(m³/h)
(m³/dia)
(m³/mês)
(m³/ano)
Não
Não dispõe
Não dispõe
-

Localização do Manancial

Localização Geográfica do
reservatório

Bosque

• Sem cercamento;
• Difícil acesso;
RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1

Latitude

Longitude

29º54’28,4”

52º54’05,0”

N° de reservatórios

01; (7.000 L)

Capacidade de
Armazenamento (L)

7.000

Diâmetro da rede (mm)

-

Extensão da rede (m)

-

Material da rede

PVC

Tratamento

Não dispõe
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• Está em um potreiro, próximo a
uma sanga.

Comunidades abastecidas pelo
sistema

•
•

Bosque

Sem cercamento;
Fácil acesso;

•
•

Não possui vazamento;
Reservatório elevado de fibra de
vidro.

ABASTECIMENTO
Responsável pela
administração
CNPJ do responsável pela
administração

-

Out.
Total
0
30
Média mensal
Média
por economia
mensal (m³)
Volume consumido
(m³)
Preço por m³
Faixa de
Valor da Taxa
consumido (R$)
consumo (m³)
(R$)
Taxa de cobrança
Exedente
10,00+energia
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
Energia Elétrica
Despesas
Faturamento
totais com o
Balanço (R$)
(R$)
Análise econômico financeira
serviço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
Economias atendidas

Res.
Com.
30
0
Média Anual
por economia
(m³)
-

Ind.
0

Pub.
0
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Tabela 83 – Caracterização da localidade de Forqueta
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – FORQUETA
Cadastro SISAGUA

-

Latitude

Longitude

29º54’08,1”

52º54’04,6”

Localização Geográfica do poço

Localização do Manancial

Forqueta

• O poço está desativado e necessita de tamponamento.
RESERVAÇÃO
Não há reservatório.
ABASTECIMENTO

OBS: A comunidade é abastecida por vertente, porém, no verão, ocorre falta de água.

Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Tabela 84 – Caracterização da localidade Faxinal da Guardinha
CAPTAÇÃO
POÇO 1 – Faxinal da Guardinha
FAXINAL DA GUARDINHA

Cadastro SISAGUA
Localização Geográfica do
poço
Profundidade (m)

Poço não foi visitado
(m³/h)
-

Vazão

(m³/dia)
-

Outorga
Proteção Sanitária
Macromedidor
Tempo de funcionamento
(h/dia)
Localização do Manancial

(m³/mês)
-

(m³/ano)
-

Não há
6
Localidade de Faxinal da Guardinha
RESERVAÇÃO
RESERVATÓRIO 1

Localização Geográfica do
reservatório
N° de reservatórios
Capacidade de
Armazenamento (L)
Diâmetro da rede (mm)
Extensão da rede (m)
Material da rede
Tratamento
Comunidades abastecidas pelo
sistema

Reservatório não foi visitado
1
2.000
25
200
Mangueira
Não há
Comunidade de Faxinal da Guardinha
ABASTECIMENTO

Responsável pela
administração
CNPJ do responsável pela
administração
Economias atendidas

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul
Não possuem CNPJ
Res.
3

Com.
0

Ind.
0
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Pub.
0

Out.
0

Total
3

Volume consumido
Taxa de cobrança
Energia Elétrica
Análise econômico financeira

Média Anual por economia (m³)
Média mensal (m³)
Média mensal por economia (m³)
Faixa de consumo (m³)
Valor da Taxa (R$)
Preço por m³ consumido (R$) Exedente
Consumo Mensal (Kwh)
Custo Mensal (R$)
160
90,00
Despesas totais com o serviço (R$)
Faturamento (R$)
Balanço (R$)
Legenda: Res- residencial; Com. – comercial; Ind-Industrial; Pub-órgãos públicos; Out.- Outros serviços.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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3.6. ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS DIRETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA DE
PLANEJAMENTO, QUANDO HOUVER
Cachoeira do Sul não dispõe de Plano Diretor de Abastecimento de Água, porém ações
deste eixo estão contempladas no PMSB.
3.7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO
A responsabilidade pela gestão dos serviços de abastecimento de água no município é
da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, esta Secretaria é responsável por garantir à
população de Cachoeira o Sul água de qualidade e em quantidade suficiente para que 100%
do seu território seja atendido. A fiscalização se dá pela Vigilância Sanitária da Secretaria
Municipal de Saúde, que realiza análises mensais de potabilidade da água tanto em zona rural
quanto em zona urbana.
Além destas, as demais secretarias municipais também participam da organização dos
serviços de abastecimento de água com suas respectivas responsabilidades. A Secretaria
Municipal de Administração é responsável pela elaboração da legislação municipal e pelos
contratos de prestação de serviços. A Secretaria Municipal de Obras, em conjunto com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é responsável pela implantação e manutenção das
redes de água na zona rural em auxílio às Associações de Água.
Na zona urbana, o serviço é realizado pela CORSAN através de contrato de concessão
dos serviços de água e esgoto de n° 315/2011, o qual é regulamentado pela AGERGS. Salientase que através de Lei Municipal nº 4.093/2011, o município delega à Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), os serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Na zona rural, os serviços de abastecimento de água, são realizados pelo município,
Associações de Água, e moradores, sendo que não há lei, regulamento ou contrato que delegue
esta atividade às Associações.
Para o controle social, o município não dispõe de canal de ouvidoria através de seu site
(https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/ouvidoria) e presencial, no endereço Rua 15 de
Novembro 36, com horário de atendimento das 08:00 ás 12:00 e 13:30 ás 17:30, para que a
população possa fazer sugestões, críticas e reclamações em relação ao serviço prestado.
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3.8. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO
Cachoeira do Sul possui taxa de cobrança pela prestação de serviços de abastecimento
de água, cobrada mensalmente pelo responsável de cada Associação referente a manutenção
dos sistemas de bombeamento e armazenamento da água, como luz ou eventuais
manutenções a partir de uma conta de água para cada imóvel usuário da água da dada
Associação. No item 3.5.5 Funcionamento de cada sistema, podem ser verificados os valores
totais mensais arrecadados a partir das taxas cobras por cada Associação, assim como as
despesas mensais que possuem com energia elétrica. Para o abastecimento da zona Urbana,
e Localidade de Piquiri, a CORSAN estipula as taxas a serem cobradas dos munícipes atendidos
por ela e, dessa forma, apresenta conforme Tabela 85 a arrecadação total com o município,
assim como as despesas totais com o serviço prestado durante o período de setembro de 2018
a setembro de 2019.
Tabela 85 – Análise da situação econômico-financeira – CORSAN
Arrecadação Geral (R$)
Receita de Construção (R$)
Cobrança pela disponibilidade(R$)
Eficiência de Cobrança - ECOB - Contábil (%)
Despesas Totais por m3 faturado (R$ / m³)
Despesas de energia elétrica por m3 faturado(R$/m³)
Volume de água faturado (m³)
Valor de despesas totais
BALANÇO (Arrecadação total – despesas totais)
Fonte: CORSAN (2019).

33.869.959,33
44.853,92
93.974,84
98,18
6,04
0,60
3.602.412,00
21.758.568,48

+12.111.390,85

O município não possui subsídios para os usuários e localidades sem capacidade de
pagamento, assim como também não há incentivos para a inibição de desperdício e estímulos
para a adoção de tecnologias, mas a Prefeitura auxilia as comunidades na manutenção dos
sistemas de abastecimento de água, limpeza de reservatórios e empréstimo de maquinário,
quando necessário, sem que seja contabilizado o custo gerado nesses auxílios por parte da
Prefeitura.
3.9. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUNDO INDICADORES
A caracterização da prestação do serviço de abastecimento de água no município,
referente aos anos de 2014 a 2018, segundo os indicadores do SNIS AE e indicadores da
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CORSAN, referente ao período de setembro de 2018 a setembro e 2019, estão apresentadas na
Tabela 86 e 87, respectivamente.
Tabela 86 - Indicadores do SNIS AE para Cachoeira do Sul
INDICADORES
2018 2017 2016
IN001_AE - Densidade de economias de água por ligação
1,19 1,19 1,19
IN009_AE - Índice de hidrometração
99,99 99,99 99,99
IN010_AE - Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 60,1 59,67 60,18
IN011_AE - Índice de macromedição
100
10
10
IN013_AE - Índice de perdas faturamento
40,08 40,32 39,77
IN014_AE - Consumo micromedido por economia
9,5
9,7
9,6
IN017_AE - Consumo de água faturado por economia
9,4
9,7
9,6
IN020_AE - Extensão da rede de água por ligação
8,9
9,1
9,2
IN022_AE - Consumo médio perca pita de água
134,2 132,9 131,1
IN023_AE - Índice de atendimento urbano de água
100
100
99,9
IN025_AE - Volume de água disponibilizado por economia
15,8 16,3 16,1
IN028_AE - Índice de faturamento de água
59,92 59,68 60,23
IN043_AE - Participação das economias residenciais de água no total das
89,79 89,7 89,83
economias de água
IN044_AE - Índice de micromedição relativo ao consumo
99,63 99,62 99,63
IN049_AE - Índice de perdas na distribuição
39,68 40,1 39,6
IN050_AE - Índice bruto de perdas lineares
25,57 26,22 25,26
IN051_AE - Índice de perdas por ligação
244,2 253,9 247,35
IN052_AE - Índice de consumo de água
60,32 59,9 60,4
IN053_AE - Consumo médio de água por economia
9,5
9,7
9,7
IN055_AE - Índice de atendimento total de água
86,56 86,52 86,44
IN057_AE - Índice de fluoretação de água
100
100
100
IN058_AE - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de
0,74 0,62
abastecimento de água
Fonte: SNIS (2020).
Tabela 87 - Indicadores da CORSAN para Cachoeira do Sul
INDICADORES
CME004 - Índice de economias com consumo até 5m³ (%)
CME007 - Índice de ligações de esgoto por ligação de água (%)
CME008 - Índice de efetividade nas ligações de esgoto (%)
CME009 - Índice do parque de hidrômetros a renovar (%)
CME016 - Volume disponibilizado unitário (m³/Economia)
CME017 - Volume utilizado unitário (m³/Economia)
CME035 - Indicador de Eficiência Comercial (Pontos)
CME037 - Índice de Renovação de Parque de Hidrômetros (%)
COA001 - Ligação ativas de água (Ligação)
COA002 - Ocorrências impróprias de leitura (Ocorrência)
COA003 - Ligação hidrometrada (Ligação)
COA004 - Ligação hidrometrada com consumo faturado (Ligação)
COA005 - Volume de água faturado (m³)
COA006 - Contas substituídas (Conta)
COA007 - Economias residenciais atendidas com SAA (Economia)
COA009 - Economias residenciais urbanas ativas com SAA (Economia)
COA010 - Contas emitidas (Conta)
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2015
1,18
99,99
58,64
10
41,33
9,7
9,7
8,9
145,3
99,1
16,5
58,67

2014
1,18
99,86
58,33
9,99
41,48
10,2
10,3
8,6
152,7
98
17,5
58,52

90,18

90,61

90,43
35,15
23,72
225,32
64,85
10,7
85,79
100

90,56
35,6
26,44
241,68
64,4
11,3
83,85
100

0,61

0,46

Real 12 Meses
34,34
29,52
74,08
35,37
184,84
120,60
536.094,00
73,33
26.695,00
8,25
26.709,00
25.262,00
3.602.412,00
63,25
30.409,00
28.158,00
319.625,00

COA011 - Volume medido nas economias residenciais com SAA (m³)
COA012 - Economias residenciais ativas hidrometradas (Economia)
COA013 - Ligações ativas micromedidas (Ligação)
COA020 - Economias ativas residenciais rurais com SAA (Economia)
COA023 - Economias ativas com SAA (Economia)
COA026 - Ligações ativas hidrometradas (Ligação)
COA027 - Economias ativas hidrometradas (Economia)
COA031 - Economias residenciais ativas com SAA (Economia)
COA035 - Volume medido (m³)
COA043 - Ligações na área rural em SAA (Ligação)
COA044 - Ligações ativas na área rural em SAA (Ligação)
COA045 - Ligação de água total (Ligação)
COA051 - Reclamações procedentes (Reclamação)
COA052 - Quantidade de serviços solicitados pelo usuário (serviços)
COA216 - Economia consumo maior ou igual a 21m³ (Economia)
COA218 - Economia com consumo entre 0 e 5m³ (Economia)
COAETO - Economias de água total (Economia)
COD048 - Economia hidrometrada (Economia)
EFD009 - Arrecadação Geral (R$)
EFD075 - Receita de Construção (R$)
EFD144 - Cobrança pela disponibilidade(R$)
EFI017 - Eficiência de Cobrança - ECOB - Contábil (%)
EFI121 - Despesas Totais por m3 faturado (R$ / m³)
EFI122 - Despesas de energia elétrica por m3 faturado(R$/m³)
GRA002 - Volume aduzido ETA licenciada (m³)
GRA005 - Volume aduzido ETA (m³)
GRA007 - População urbana atendida no município com SAA (ajustada) (Habitante)
GRD019 - Número de dias mês (Dias)
OPA007 - Volume de água produzido (m³)
OPA011 - Volume de água utilizado operacional (m³)
OPA013 - Média ponderada IQA das USs (Unidade)
OPA015 - Volume de água disponibilizado (m³)
OPA016 - Volume de água de serviço (m³)
OPA021 - Amostras aferição cloro residual conforme padrão (Amostra)
OPA022 - Amostras aferição de cloro residual (Amostra)
OPA023 - Amostras aferição turbidez conforme padrão (Amostra)
OPA024 - Amostras aferição turbidez (Amostra)
OPA025 - Amostras aferição coliformes totais dentro padrão (Amostra)
OPA026 - Amostras aferição coliformes totais (Amostra)
OPA029 - Amostras aferição de cor conforme padrão (Amostra)
OPA030 - Amostras aferição de cor (Amostra)
OPA032 - Volume estimado operacional (m³)
OPA033 - Volume consumido (m³)
OPAVES - Volumes especiais (m³)
OPAVOP - Volume operacional (m³)
OPAVPE - Volume produzido de ETA's (m³)
OPE006 - Volume de esgoto coletado na bacia (m³)
OPE007 - Extensão da rede de esgoto (m)
PAO004 - Índice de qualidade de faturamento (Contas substituídas/1000)
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3.161.878,00
28.472,00
26.676,00
315,00
31.710,00
26.692,00
31.707,00
28.473,00
3.599.378,00
349,00
310,00
28.767,00
1.210,00
5.671,00
1.874,00
10.889,00
33.619,50
31.724,00
33.869.959,33
44.853,92
93.974,84
98,18
6,04
0,60
6.436.251,00
6.452.979,00
80.621,00
365,00
6.214.067,00
4.054.461,00
7.704.545,87
6.214.067,00
13.794,00
4.396,00
4.465,00
4.491,00
4.491,00
2.008,00
2.008,00
4.488,00
4.488,00
14.672,00
3.614.050,00
1.445,00
12.349,00
6.214.067,00
1.048.159,00
174.840,00
0,20

PAO005 - Índice de micromedição (%)
PAO006 - Eficiência na leitura (%)
PAO007 - Índice de hidrometração com consumo (%)
PAO011 - Índice de adução por ETA licenciada (%)
PAO013 - Índice de ligações hidrometradas (%)
PAO014 - Índice de economias hidrometradas (%)
PES001 - Produtividade de pessoal total (Ligação / Empregado)
PES002 - Produtividade de pessoal para SAA e SES (Ligação / Empregado)
PES017 - Horas Extra por Empregado (Hora Extra/Empregado)
PRP025 - IQA Microbiológico (%)
PRP026 - IQA Físico-químico (%)
PRP027 - Índice de perdas de faturamento - IPF (%)
PRP028 - Índice de perdas por Ligação - IPL (Litros / Dia / Ligação)
PRP029 - Índice de perdas na distribuição - IPD (%)
PRP033 - TAC - Tempo médio de atendimento ao cliente (Hora)
RHD003 - Quantidade de empregados (Empregado)
Fonte: CORSAN (2020).

99,93
99,97
94,63
99,74
99,99
99,99
525,17
774,02
546,86
100,00
99,49
41,90
265,43
41,71
23,04
44,25

Os índices apresentados são coerentes com as informações levantadas no município,
assim como os índices disponibilizados pela CORSAN e pelo SNIS são condizentes entre si, o
que comprova uma veracidade dos dados coletados a campo, informados pelo município e
também pela CORSAN.
Conclui-se, portanto, que o serviço de abastecimento de água encontra-se eficiente na
zona urbana do município e deficitário na zona rural, em virtude de que esta região sofre com
falta de água em períodos de estiagem, não possuí tratamento periódico e tampouco registros
de outorga dos sistemas. Adicionalmente destaca-se que alguns poços não atendem às
normas e legislações construtivas; falta de controle da quantidade de água produzida e
consumida e a água é salobra em algumas localidades. Já foram realizadas melhorias,
conforme descrito anteriormente, tais como: o atendimento pela CORSAN na localidade de
Piquiri e Vila Vargas.
Dentre os déficits encontrados no sistema de abastecimento de água tem-se a
capacidade de reservação de água da zona rural, já que muitas localidades não comportam o
volume demandado pelos usuários e, dessa forma, necessitam abastecer de pouco a pouco
tempo os reservatórios, gerando mais gastos às Associações e ao município.
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4. ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A Lei Federal n°11.445 de 5 de janeiro de 2007 que estabelece “diretrizes nacionais para
o saneamento básico e para a Política Federal De Saneamento Básico” considera como
esgotamento sanitário a constituição das “atividades de infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” (BRASIL,
2007).
Atualmente, o lançamento de esgoto a céu aberto e por vezes dispostos diretamente
nos corpos d’água, sem tratamento, devido aos déficits no atendimento dos serviços de
esgotamento sanitário no Brasil, tornou-se um dos problemas ambientais mais discutidos
junto à sociedade, tendo em vista que seus impactos estão diretamente envolvidos em todas
esferas ambientais e sanitárias, comprometendo a qualidade das águas para seus diversos
usos, a saúde pública e o meio ambiente (ANA, 2017).
Nesse contexto, o tratamento dos esgotos torna-se peça fundamental para melhorar as
condições sanitárias locais, conservar os recursos naturais, eliminar focos de poluição e
contaminação de solo, água e ar, reduzir as doenças ocasionadas pela ausência de tratamento
de esgoto, bem como, diminuir os recursos utilizados para o tratamento das mesmas, uma vez
que, grande parte delas está relacionada com a falta de uma solução adequada de
esgotamento sanitário.
O sistema de esgotamento sanitário pode ser dividido em duas partes, sistemas
individuais ou coletivos, e esse em sistema unitário e separador, que por fim divide-se em
convencional e condominial, conforme segue apresentado na Figura 115.
Figura 115 - Detalhamento da divisão e fases do sistema de tratamento sanitário

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005).
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• Sistemas Individuais
São sistemas adotados para o atendimento unifamiliar, os quais consistem no
lançamento dos esgotos domésticos gerados em uma unidade habitacional, usualmente fossa
séptica, seguida de dispositivo de infiltração no solo. Tais sistemas podem funcionar
satisfatoriamente e economicamente se as habitações forem distribuídas em grandes áreas
(elevada porcentagem de área livre e/ou meio rural), e se o solo apresentar condições de
infiltração, e ainda, se o nível de água subterrânea encontra-se a uma profundidade
considerada adequada, de tal forma a evitar a contaminação por microrganismos que possam
transmitir doenças (VON SPERLING, 2005).
A fossa séptica é um sistema de tratamento de esgoto destinado a receber a
contribuição de um domicílio e com a capacidade de dar aos esgotos um grau de tratamento
compatível com sua simplicidade e custo. As mesmas são construídas basicamente com
formato de câmaras para reter os dejetos por um período determinado, de modo a permitir a
sedimentação dos resíduos sólidos, também atua na retenção do material graxo contido nos
efluentes domésticos (JORDÃO; PESSÔA, 2014).
O dimensionamento das fossas deve atender aos princípios estabelecidos nas Normas
Técnicas Brasileira (NBR), que fixam as condições exigidas no projeto, construção e operação
de sistemas de fossas sépticas
• Sistemas Coletivos
Os sistemas coletivos consistem em canalizações que recebem o lançamento dos
esgotos, transportando-os para sistemas de tratamentos e posterior destino final, de forma
sanitariamente adequada. Os sistemas coletivos passam a ser os mais indicados como solução
para maiores populações, pois à medida que a população cresce aumenta a ocupação de
terras. Assim, as soluções individuais passam a apresentar dificuldades cada vez maiores para
a sua aplicação. Em áreas urbanas, a solução coletiva mais indicada para a coleta dos esgotos
pode ter as seguintes variações: (VON SPERLING, 2005).
•

Sistema Unitário ou Combinado

Os esgotos sanitários e as águas da chuva são conduzidos ao seu destino final, dentro
da mesma canalização (VON SPERLING, 2005). Sistema de esgotamento unitário, ou sistema
combinado, em que as águas residuárias (doméstica e industriais), águas de infiltração (água
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do subsolo que penetra no sistema através de tubulações e órgãos acessórios) e águas pluviais
veiculam por um único sistema (TSUTIYA, 2000).
•

Sistema Separador

Os esgotos sanitários e as águas da chuva são conduzidos ao seu destino final, em
canalizações separadas. Sistema de esgoto separador parcial, em que uma parcela das águas
de chuva provenientes de telhados e pátios das economias é encaminhada juntamente com
águas residuárias e águas de infiltração do subsolo para um único sistema de coleta e
transporte dos esgotos. Sistema separador absoluto, em que as águas residuárias (domesticas
e industriais) e as águas de infiltração (água do subsolo que penetra através de tubulações e
órgãos acessórios), que constituem o esgoto sanitário, veiculam em um sistema
independente, denominado de sistema de esgoto sanitário. As águas pluviais são coletadas e
transportadas em um sistema de drenagem pluvial totalmente independente (TSUTIYA, 2000).
• Sistema Convencional
É a solução de esgotamento sanitário mais utilizado nos municípios, as unidades que
podem compor um sistema convencional de esgotamento sanitário são as seguintes (VON
SPERLING, 2005):
- Canalizações: coletores, interceptores, emissários;
- Estações elevatórias;
- Órgãos complementares e assessórios;
- Estações de tratamento;
- Disposição final;
- Obras especiais.
•

Sistema Condominial ou Simplificado

Este sistema representa uma alternativa voltada aos projetos de coleta e transportes
de esgoto sanitários, buscando soluções que vão de encontro com melhores maneiras de
atender uma determinada comunidade. Este sistema compreende a participação comunitária,
trazendo o papel do cidadão junto a ele, diferentemente de como ocorre no sistema
convencional, em que o cidadão se enquadra somente como consumidor; o sistema se adapta
à realidade local e possui acesso integrado e imediato dos serviços de abastecimento de água
e esgoto (KLIMA NATURALI, 2019).
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Materializa-se na criação de condomínios que passam a ser tratados como a menor
unidade de planejamento dentro do sistema. Dessa forma, torna-se um sistema mais barato
do que o convencional, com menor investimento de recursos públicos. As partes integrantes
do sistema são ramais imaturos; rede básica; e o tratamento e disposição final (KLIMA
NATURALI, 2019).
4.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
4.1.1 Organização
Cachoeira do Sul não dispõe de plano específico de esgotamento sanitário no
município, entretanto, possui Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído pelo Decreto
Municipal n° 558/2008, que integra as ações de esgotamento sanitário. Segundo informações
da CORSAN, foi realizado um Estudo de Concepção para o esgotamento sanitário, o qual não
foi disponibilizado de forma integral à Equipe Técnica. Porém, conforme relatos da CORSAN,
as informações disponibilizadas pela Companhia e apresentadas no decorrer deste item
contemplam este estudo.
A gestão de esgotamento sanitário no município na área urbana é de responsabilidade
da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN), quanto a explorar, executar obras,
ampliações e melhorias, bem como administrar os serviços de esgotamento sanitário. A sede
da empresa localiza-se na rua Caldas Júnior, n.º 120, 18º andar, bairro Centro Histórico, Porto
Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.802.784/0001-90, esta prestação de serviço é regulada
pelo contrato de n° 315/2011. Cabe ressaltar que, a fiscalização e regulação dos serviços
prestados pela CORSAN é feita pela Agencia Estadual de Regulação dos Serviços Públicos
Delegados do Rio Grande Do Sul (AGERGS), localizada na Avenida Borges de Medeiros, n.º 659,
14º andar, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.962.045/0001-00. Na área rural a
responsabilidade fica à cargo da Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária, na gestão e
fiscalização ambiental. Em relação ao número de trabalhadores envolvidos aos serviços de
esgotamento sanitário e todas outras informações pertinentes a eles, não foram repassadas à
equipe técnica, tanto para os serviços realizados pela CORSAN quanto para o município.
A Lei Municipal nº 3.393/2003, que institui o Código Ambiental do município e dá outras
providências, em seu Art. 72, Art. 85, Art. 88, e Art. 89, define que
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Art. 72 – O lançamento no ambiente de qualquer forma de matéria, energia,
substâncias, em qualquer estado físico, prejudiciais ao ar, ao solo, ao subsolo, às
águas, à fauna e a flora deverá obedecer às normas estabelecidas visando reduzir,
previamente:
I – os efeitos impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde;
II - os efeitos inconvenientes, inoportunos ou incômodos ao bem-estar público;
III - os efeitos danosos aos materiais, prejudiciais ao uso e a segurança da propriedade
bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade.
Art. 85 - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos
receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de
água em vigor, ou que criem obstáculos ao trânsito de espécies migratórias.
Art. 88 - Na análise de projetos de ocupação, uso e parcelamento do solo, a SMSMA
deverá manifestar-se em relação aos aspectos de proteção do solo, da fauna, da
cobertura vegetal e das águas superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e
reservadas, sempre que os projetos:
II - exijam sistemas especiais de abastecimento de água e coleta, tratamento e
disposição final de esgoto e resíduos sólidos.
Art. 89 - A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou
sólidos, só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da
capacidade do solo de autodepurar-se levando-se em conta os seguintes aspectos:
I - capacidade de percolação;
II - garantia de não contaminação dos aquíferos subterrâneos;
III - imitação e controle da área afetada;
IV - reversibilidade dos efeitos negativos.
(CACHOEIRA DO SUL, 2003).

A Lei Municipal nº 212/1951, que aprova o Código de Posturas do município, em seu Art.
29, Art. 289, Art. 292, e Art. 573, define que
Art. 29 - As vias públicas que se abrirem no Município terão a largura e condições
técnicas determinadas pela Prefeitura para cada caso, de acordo com a natureza do
solo, as exigências de higiene, insolação e ventilação, esgotos sanitários e pluviais,
trânsito provável, e fins a que se destina, na forma regulada neste Código.
Art. 289 - Não é permitido esgotar superficialmente para os logradouros públicos as
águas de lavagens e quaisquer outras águas servidas, podendo a Prefeitura admitir,
entretanto, quando não haja outro recurso e não existirem esgotos ou galeria pluvial
no logradouro, que essas águas sejam coletadas pelas canalizações destinadas a
conduzir as águas pluviais para a sarjeta do logradouro.
Art. 292 - Em qualquer tempo em que for construída a galeria das águas pluviais no
logradouro, a Prefeitura exigirá a construção de ramais nas condições estabelecidas
pelos artigos precedentes para esgotar o efluente das fossas biológicas, na mesma
galeria.
Art. 573 - A Municipalidade, mediante retribuição, fará o esgotamento das fossas
sépticas ou biológicas, admitidas em zona não providas de esgoto cloacal, mandará
retirar as fossas móveis em dias especiais.
§ Único. Os servidores, ou pessoas encarregadas do esgotamento das fossas sépticas
ou biológicas, ou do transporte de fossas móveis, usarão, em serviço, roupas e luvas
apropriadas, fornecidas pela Municipalidade (CACHOEIRA DO SUL, 1951).

Ainda, a Lei Orgânica do município em seu Art. 139 e Art. 167, define que
Art. 139 - O Saneamento Básico é uma ação de saúde pública e um serviço público
essencial, de abrangência regional e local, implicando o seu direito na garantia
inalienável ao cidadão de:
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II - coleta, disposição e tratamento de esgoto cloacal, dos resíduos sólidos
domiciliares e a drenagem das águas pluviais.
Art. 167 - O Município estabelecerá como metas prioritárias:
II - a retomada dos serviços de distribuição de água potável e captação e tratamento
de esgoto (CACHOEIRA DO Sul, 1990).

A Lei Municipal n° 1.936/1982 que “dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outras providências” em seu Art. 54, define que
Art. 54 – A Prefeitura poderá exigir em cada gleba parcelada, quando conveniente, a
reserva de uma faixa não-edificável em frente ou fundo de lote, para redes de água,
esgotos e outros equipamentos urbanos (CACHOEIRA DO Sul, 1988).

Dessa forma, o município não possui lei que define qual o sistema de esgotamento
sanitário que deve ser adotado em novos lotes e residências, e também não há lei que
estabeleça a obrigação da ligação das residências na rede coletora absoluta de esgoto.
Conforme a Resolução Normativa n° 50, de 21 de novembro de 2019 da Agência
Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), que
disciplina a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela
CORSAN, em seu Art. 1° define que a CORSAN deve realizar a limpeza dos sistemas individuais
onde exista somente esta solução de esgotamento sanitário, bem como nos locais onde ainda
não há rede coletora de esgoto, desde que seja viável tecnicamente. Porém, cabe aos
municípios, na qualidade de titulares dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, decidir se vão aderir ao serviço, através do PMSB e, estabelecer se a
solução individual terá abrangência integral ou parcial, bem como, se constituirão solução
permanente ou transitória.
Contudo, onde há rede coletora de esgoto, a concessionária está notificando as
residências a se ligarem à rede, visto que a normativa estabelece que a CORSAN não tem a
obrigatoriedade de limpar os sistemas individuais onde há existência de rede coletora de
esgoto.
Em Cachoeira do Sul, conforme o IBGE, no ano de 2010 o principal meio de tratamento
de esgotamento sanitário era a fossa rudimentar, seguida por rede geral de esgoto ou pluvial
(Tabela 88), sendo que estes são, ainda, os principais meios de tratamento dos efluentes no
município. Além destes, o município dispõe de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE),
que será detalhada posteriormente.
Tabela 88 - Instalações sanitárias no município de Cachoeira do Sul
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Tipo

Total

Casa

Casa de vila
ou em
condomínio

Apartamento

Habitação de casas
de cômodos, cortiço
ou cabeça de porco(1)

Rede geral de
8.706
7.156
48
1.477
25
esgoto ou pluvial
Fossa séptica
2.401
2.359
7
35
Fossa rudimentar
16.274
16.118
32
114
10
Vala
788
788
Rio, lago ou mar
675
675
Outro tipo
332
325
1
2
4
Não tinham
198
196
2
Total
29.374
27.617
88
1.628
41
(1)
Habitação em casa de cômodos, cortiço ou cabeça de porco: quando localizado em habitação que se
caracteriza pelo uso comum de instalações hidráulica e sanitária com outras moradias e utilização do mesmo
ambiente para diversas funções.
Fonte: IBGE (2010a).

O IBGE conceituou cada tipo de instalação sanitária identificadas no Censo de 2010 e que
podem ser verificadas a seguir:
• Rede geral de esgoto ou pluvial - quando a canalização das águas servidas e dos
dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário, estava ligada a um sistema de coleta
que os conduzia a um desaguadouro geral da área, região ou município, mesmo que
o sistema não dispusesse de estação de tratamento da matéria esgotada;
• Fossa séptica - quando a canalização do banheiro ou sanitário estava ligada a uma
fossa séptica, ou seja, a matéria era esgotada para uma fossa próxima, onde passava
por um processo de tratamento ou decantação, sendo, ou não, a parte líquida
conduzida em seguida para um desaguadouro geral da área, região ou município;
ou
• Fossa rudimentar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado a uma fossa
rústica (fossa negra, poço, buraco etc.);
• Vala - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a céu
aberto;
• Rio, lago ou mar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a rio,
lago ou mar; ou
• Outro - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário,
não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente (IBGE, 2010e).

Na Tabela 89 pode-se verificar a situação em que se encontrava o município no ano de
2013 quanto ao seu esgotamento sanitário com informações relevantes como: quem é o gestor
e/ou prestador do serviço deste setor no município, cobertura de atendimento, nível de
tratamento dos esgotos, condições para lançamento nos corpos hídricos, fiscalizador e
investimentos aplicados em coleta e tratamento de esgoto a partir de dados disponíveis no
Atlas Esgoto (2013). Estes valores apresentados a seguir foram calculados a partir de uma
população urbana estimada de 73.520 habitantes em 2013 e uma população urbana estimada
de 73.520 habitantes para 2035.
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Tabela 89 - Organização do sistema de esgotamento sanitário em Cachoeira do Sul
Companhia
Prestador de serviço de esgotamento sanitário
Riograndense de
Saneamento
Sigla do prestador
CORSAN
Índice sem atendimento - sem Coleta e sem Tratamento (2013)
59,0%
Índice de Atendimento por Solução Individual (2013)
8,3%
Índice de Atendimento com Coleta e sem Tratamento (2013)
28,3%
Índice de Atendimento com Coleta e com Tratamento (2013)
4,4%
Vazão - sem Coleta e sem Tratamento (L/s) (2013)
398,0
Vazão - Solução Individual (L/s) (2013)
55,9
Vazão - com Coleta e sem Tratamento (L/s) (2013)
191,1
Vazão - com Coleta e com Tratamento (L/s) (2013)
30,0
Vazão Total em 2013 (L/s)
675,0
Parcela da Carga Gerada em 2013 sem Coleta e sem Tratamento (Kg DBO/dia)
2.340,9
Parcela da Carga Gerada em 2013 Encaminhada para Solução Individual (Kg DBO/dia)
329,0
Parcela da Carga Gerada em 2013 com Coleta e sem Tratamento (Kg DBO/dia)
1.123,8
Parcela da Carga Gerada em 2013 com Coleta e com Tratamento (Kg DBO/dia)
176,4
Carga Gerada Total em 2013 (Kg DBO/dia)
3.970,1
Parcela da Carga Lançada em 2013 sem Coleta e sem Tratamento (Kg DBO/dia)
2.340,9
Parcela da Carga Lançada em 2013 proveniente de Solução Individual (Kg DBO/dia)
131,6
Parcela da Carga Lançada em 2013 com Coleta e sem Tratamento (Kg DBO/dia)
1.123,8
Parcela da Carga Lançada em 2013 com Coleta e com Tratamento (Kg DBO/dia)
104,1
Carga Lançada Total em 2013 (Kg DBO/dia)
3.700,4
Índice de Atendimento com ETEs Avaliado (2035)
90,0%
Índice de Atendimento Solução Individual Avaliado (2035)
10,0%
Carga Gerada Total em 2035 (Kg DBO/dia)
3.590,1
Carga Afluente ETE em 2035 (KgDBOd 2035)
3.231,1
Carga Efluente ETE em 2035 (KgDBOd 2035)
1.292,4
Carga Afluente Solução Individual em 2035 (KgDBOd 2035)
359,0
Carga Efluente Solução Individual em 2035 (KgDBOd 2035)
143,6
População Atendida Estimada em 2035
59.836
Investimentos em Coleta (R$)
41.067.864,71
Investimentos em Tratamento (R$)
16.654.788,31
Investimentos em Coleta e Tratamento (R$)
57.722.653,02
Necessidade de Remoção de DBO
Entre 60 e 80%
Tratamento
Tipologia de Solução
secundário
convencional
Atenção ao Fósforo
Não
Atenção ao Nitrogênio
Não
Fonte: ANA (2013).

Para o controle social, a população participa com sugestões, críticas e avisos quanto ao
esgotamento sanitário através das redes sociais do município, bem como são publicadas
nesse canal e no site oficial do município informações relevantes à população sobre o
esgotamento sanitário. O município ainda conta com canal de ouvidoria através de seu site
(https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/ouvidoria) e presencial no endereço Rua 15 de
Novembro 36, com horário de atendimento das 08:00 ás 12:00 e 13:30 ás 17:30.
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O município dispõe de levantamento quali-quantitativo das denúncias protocoladas
em abertura de processo administrativo, ouvidoria e ficha de atendimento presencial.
Conforme repassado, no ano de 2019, foram recebidas 127 (cento e vinte e sete) denúncias,
dessas 15% eram relacionadas a esgoto a Céu aberto, e 5% de poços negros extravasaram,
gerando um total de 25 (vinte e cinco) denúncias relacionadas ao esgotamento sanitário.
A CORSAN também dispõe de vários mecanismos para reclamações, solicitações e
sugestões para os serviços prestados, estes são via call center através do 0800 646 6444, chat
online,

ouvidoria

ou

no

fale

conosco,

localizados

no

site

da

CORSAN

(http://www.corsan.com.br/inicial), também podem ser realizadas através das redes sociais
oficias da CORSAN, Facebook (https://www.facebook.com/corsan.oficial/) e Twitter
(https://twitter.com/Corsan_Oficial?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor). A CORSAN faz o levantamento quantitativo das reclamações recebidas no
município, entretanto relativas ao eixo de esgotamento sanitário, estão inclusas nas
reclamações dos serviços de abastecimento de água, que podem ser observadas no item 3.9.
Caracterização da prestação dos serviços segundo indicadores, na Tabela 103 - Indicadores
CORSAN para Cachoeira do Sul.
4.1.2 Infraestrutura
4.1.2.1 Sistemas existentes de tratamento de efluentes
Para a área rural os sistemas de esgotamento utilizados são fossa rudimentar e fossa
séptica, não existindo legislação que defina o sistema a ser implantado nas residências. Dessa
forma, pode haver residências sem o tratamento de esgoto adequado, ocasionando na
poluição dos recursos hídricos e solo, e consequente problemas de saúde pública.
Para o perímetro urbano, o município dispõe de uma Estação de Tratamento de
Efluentes (ETE), com Licença de Operação nº 07949/2019 emitida pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental (FEPAM), localizada nas coordenadas de latitude 30° 2'40.69" e longitude
52°52'39.64”; com capacidade nominal de 381,6 m³/h, com cobertura de ligações prediais de
40% da área urbana. O PMSB do ano 2008 apresentava a ETE que hoje está desativada no
mesmo terreno da atual, substituída em virtude de não atender aos padrões exigidos pela
legislação vigente. Atualmente a CORSAN conta com 8 (oito) colaboradores, operando 24
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(vinte e quatro) horas por dia. A área onde está localizada a ETE possui 3,2 hectares, está
cercada, possui vigilância 24 horas por dia, e placa de identificação do empreendimento, com
dados da licença de operação emitida pela FEPAM.
O corpo receptor do efluente tratado, conforme a LO, é o Rio Jacuí, sendo o ponto de
lançamento nas coordenadas de latitude 30°3'6.17" e longitude 52°52'25.32". Na Figura 116 é
apresentada a localização da ETE e o ponto de lançamento do efluente tratado.
Figura 116 – ETE e ponto de lançamento do efluente tratado

Fonte: Google Earth (2020).

4.1.2.2 Bacias de esgotamento
As bacias de esgotamento, as quais são as áreas esgotadas e esgotáveis, cujo esgoto
flui para um único ponto de concentração (ABNT, 1986), foram definidas conforme o relevo da
cidade. Dessa forma, a partir do relevo, do arruamento, da localização das estações elevatórias
e das áreas com rede de esgoto existente, projetada e estimada foram delimitadas as bacias
de esgotamento, totalizando 16 (dezesseis) bacias, estas podem ser visualizadas na Figura 117.
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Figura 117 – Divisão das bacias de abastecimento

Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Com base na cartografia, da delimitação dos setores censitários, os quais consistem
nas áreas demarcadas pelo IBGE para levantamento de informações censitárias seccionadas,
foi realizada a análise das informações topográficas e hidrográficas das bacias com as
respectivas ocupações pela população. Dessa forma, os projetos elaborados pela CORSAN
foram dimensionados considerando que a população de cada setor censitário está dividida de
forma homogênea e que a densidade populacional de cada setor censitário não mudará até
2050.
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4.1.2.3 Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs)
As Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs) são estruturas utilizadas quando não
há possibilidade de utilizar o escoamento por gravidade. Dessa forma, elas servem para lançar
o esgoto de níveis baixos para níveis altos, com energia suficiente para este chegar ao seu
destino a partir da gravidade (TSUTIYA & ALEM SOBRINHO, 2000).
O sistema de esgotamento sanitário da CORSAN no município possui 8 (oito) EBEs
dessas, 5 (cinco) em operação, e possui projetos existentes de mais 4 (quatro), porém sem
previsão de implantação. Conforme informado pela CORSAN, todas as estações elevatórias de
esgoto foram 100% reformadas, com um conjunto de 3 (três) bombas, 1 (uma) operando, e 2
(duas) reservas para situações de emergência, e sistema de vídeo monitoramento implantado
em virtude de decorrentes depredações ao patrimônio. Na Figura 118 ilustra-se a Estação
Elevatória EBE 8 e seu conjunto de bombas, na Figura 119 a localização das EBEs existentes em
relação a ETE e na Tabela 90 estão apresentadas as EBEs existentes, com suas respectivas
localizações, informações do Grupo Motor – Bomba (GMB) e linhas de recalque.
Figura 118 – Estação Elevatória EBE 8

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 119 – Localização das EBEs em relação à ETE

Fonte: Google Earth (2020).
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Elevatória

Localização

EBE 2

Rua da Aldeia
Coordenadas:
30° 3'19.63"S
52°53'47.18"O

EBE 3

Rua General
Osório
Coordenadas:
30° 2'34.67"S
52°52'43.85"O

EBE 4
Marina

Rua Manoel
Carvalho Prates
Coordenadas:
30° 0'40.80"S
52°54'52.24"O

EBE 8

Rua Ricardo
Schaurich
Coordenadas:
30° 1'42.13"S
52°54'55.41"O

Tabela 90 – Informações das Estações de Bombeamento de Esgoto (EBEs)
Linhas de recalque
Grupo Motor – Bomba (GMB)
Localização das linhas de
Material da
Diâmetro
Extensão
Vazão
AMT
recalque
Descrição do GMB
tubulação
(mm)
(m)
(L/s)
(mca)
- Rua da Aldeia;
Poço seco, bomba
- Rua Senador Pinheiro
centrífuga
Machado;
Ferro
horizontal, modelo
- Rua Felix da Cunha (até o
300
730
12,00
39,00
fundido
IMBIL-INI K 65315, 1
Posto de visita existente na
grupo operativo
esquina com a Rua Marechal
(sem reserva)
Floriano).
Poço úmido, bomba
Recebe o coletor tronco de
submersível,
fundos (Amorim), que
Ferro
modelo KSB K150acompanha o arroio entre a
250
476
81,87
17,90
fundido
401,
Rua General Osório e a Rua
1 grupo operativo
Conde de Porto Alegre.
e 1 grupo reserva
- Rua Manoel Carvalho Prates;
Poço úmido, bomba
- Rua Marcílio Dias;
submersível,
- Rua Augusto Wilhelm;
Ferro
modelo KSB K100200
1.376
33,07
58,48
- Av. Brasil (até o posto de
fundido
401,
visita localizado na esquina
1 grupo operativo
com a Rua Alarico Ribeiro).
e 1 grupo reserva
Poço seco, bomba
centrífuga
Percorre a Rua Ricardo
horizontal, modelo
Schaurich até o posto de visita
Ferro
300
1.170
KSBMegaflow 8055,00
57,00
existente na esquina da Av.
fundido
400,
Brasil.
1 grupo operativo
e 1 grupo reserva.
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Potência
(HP)

20

32

35

60

EBE 9

Rua Porto Alegre
Coordenadas:
30° 1'41.02"S
52°54'19.94"O

EBE 10

Rua Antônio
Gomes Ferreira
Coordenadas:
30° 3'6.43"S
52°52'51.62"O

EBE 12

Rua Ernesto
Pertile
Coordenadas:
30° 1'59.79"S
52°55'9.92"O

EBE Noêmia

Rua Heitor
Ferreira Martins
Coordenadas:
30° 1'1.23"S
52°55'32.22"O

Poço úmido, bomba
submersível,
Ferro
modelo ABS-AFP
100
360
fundido
101/410,
1 grupo operativo
e 1 grupo reserva
Poço úmido, bomba
- Rua Antonio Gomes Pereira;
submersível,
- Rua Borges de Medeiros (até
Ferro
modelo ABS-AFP
o posto de visita existente
200
420
fundido
153/450,
aproximadamente 50 m em
1 grupo operativo
direção à Rua Félix da Cunha).
e 1 grupo reserva
- Rua Ernesto Pertile;
Poço úmido, bomba
- Rua Santos Filho;
submersível,
- Rua Fontoura Xavier;
Ferro
modelo ABS-AFP
150
990
- Rua Roberto Danzman (até o
fundido
102/430,
posto de visita de chegada da
1 grupo operativo
EBE 8).
e 1 grupo reserva
- Rua Heitor Ferreira Martins,
Poço úmido, bomba
- Rua Ana Francisca Rodrigues,
submersível,
- Rua Alarico Ribeiro (até o
Ferro
modelo KSB K100200
1.481
posto de visita existente na
fundido
401,
esquina da Rua Fontoura
1 grupo operativo
Xavier).
e 1 grupo reserva
Fonte: Adaptado de Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).
Rua Dionísio Marques até o
posto de visita existente na
esquina da Rua Ricardo
Schaurich.
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14,00

19,00

10

-

50,00

50

19,00

36,00

30

23,01

49,24

35

4.1.2.4 Redes de coleta de efluente
As redes coletoras de efluente existentes no município são do tipo sistema separador
absoluto, ou seja, existem canalizações separadas para coleta e transporte de efluentes e
águas pluviais. O sistema de esgotamento sanitário do município possui 8 (oito) Estações de
Bombeamento de Esgoto (EBEs) com suas respectivas linhas de recalque. A extensão total da
das redes coletoras de esgoto doméstico implantadas é de 174.840 m, com diâmetros que
variam de 100 a 400 m. Desse modo, o efluente coletado é transportado até a Estação de
Tratamento de Efluentes (ETE), detalhada posteriormente. Ressalta-se que este tipo de rede
está presente em aproximadamente 53% da área urbana, e já existe projeto executivo de
ampliação da rede para os bairros Amorim, Marina, Oliveira, Augusta, Tupinambá e Barcelos.
Neste mesmo local, há também uma ETE desativada, substituída em virtude de não atender
aos padrões fixados pela legislação.
Estas redes coletoras de efluente foram projetadas para coletar resíduos de
esgotamento sanitário (provenientes de manutenções de rede, elevatórias, caixas de gordura,
sistemas coletivos ou individuais de tratamento de esgoto sanitário e banheiros químicos).
Entretanto, acredita-se que existam ligações clandestinas de águas pluviais em virtude da DBO
do efluente ser muito baixa, conforme pode ser verificado na Tabela 96, o que pode estar
relacionado a diluição do efluente com águas pluviais.
Há cadastro das redes coletoras de efluentes em meio digital, com arquivos das plantas
dos projetos no software AutoCad. Na Figura 120, está apresentada a área de cobertura da rede
coletora de esgoto existente, a área cuja rede está em implantação, e a localização da ETE
dentro das bacias de esgotamento.
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Figura 120 - Rede coletora de esgoto sanitário na área urbana – imagem de satélite

Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

4.1.2.5 Limpeza e inspeção das redes coletoras
A limpeza e inspeção das redes coletoras de efluente é realizada pela CORSAN, que
dispõe de maquinário para este tipo de serviço. As redes existentes operam em boas
condições, contudo apresentam problemas de deposição de areia devido as possíveis ligações
clandestinas de águas pluviais, afetando no bom funcionamento dos coletores tronco, e
demandando limpeza periódica. Os locais que apresentam maiores problemas localizam-se
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nas ruas: Sete de Setembro, entre a Avenida Presidente Vargas e Rua Ramiro Barcelos; Rua
Riachuelo, entre as Ruas Andrade Neves e Conde de Porto Alegre; e ruas próximas à ETE.
O sistema de esgotamento sanitário conta com poços de visita (PV), conforme
Figura 121, instalados em esquinas, início de redes, pontos de mudança de direção da rede e
intermediários nos trechos indicados no projeto, conforme descrito no memorial descritivo da
rede de esgotamento sanitário de Cachoeira do Sul. Este documento prevê também a
instalação de caixa de inspeção no interior dos lotes, a qual deve ser ligada à rede geral de
coleta de esgoto sanitário. Estes acessórios são necessários para a manutenção e inspeção do
sistema. Não foi informado a equipe técnica o quantitativo de PV existentes no município.
Figura 121 – Poço de visita (PV)

Fonte: Empresa Executora (2020).

4.1.2.6 Estação de Tratamento de Efluente (ETE)
O sistema de tratamento de efluente existente é um sistema coletor constituído de rede
coletora tipo separador absoluto, com capacidade nominal de 106 L/s (9.158,4 m³/dia), e
previsão futura de ampliação para mais 106 L/s, totalizando 18.316,8 m³/dia. O sistema é
composto por gradeamento grosseiro, peneiramento, desarenadores com canal de limpeza
manual, medidor de vazão Parshall, 2 (dois) reatores UASB, 2 (dois) reatores biológicos em
batelada (SBR), decantador terciário e desinfecção por cloração em tanque de contato. Para o
tratamento do lodo, possui 2 (dois) adensadores e centrífuga, e tratamento do gás através de
tratamento de gás (flare). As etapas do tratamento são descritas a seguir:
4.1.2.6.1 Tratamento Preliminar
Esta etapa visa à remoção dos sólidos grosseiros, finos abrasivos e areia, a partir de
mecanismos físicos (VON SPERLING, 2005). Na ETE, este processo é constituído de uma calha

242

parshall, que visa quantificar o efluente, gradeamento, peneiramento e desarenadores com
canal de limpeza manual, conforme Figura 122. A limpeza das grades e do desarenador é
realizada manualmente, sempre que necessária, pelo operador responsável pelo sistema.
Cabe ressaltar que os resíduos sólidos retidos no gradeamento (plásticos, galhos, entre outros)
são encaminhados para a coleta convencional do município.
Figura 122 – Tratamento preliminar

Fonte: Empresa Executora (2020).

4.1.2.6.2 Tratamento Secundário
A partir de ação biológica, esta etapa, visa remover, a matéria orgânica dissolvida e em
suspensão (PACHECO & YAMANAKA, 2006). Para esta etapa, a ETE conta com 2 (dois) reatores
anaeróbicos do tipo UASB (Figura 123), e 2 (dois) reatores aeróbios biológicos em batelada,
que atuam também como decantador terciário, conforme Figura 124.
Figura 123 – Reatores UASB

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 124 – Reatores sequenciais de batelada (SBR)

Fonte: Empresa Executora (2020).

4.1.2.6.3. Tratamento Terciário
Tem por finalidade agir como um “polimento” final dos efluentes resultantes do
tratamento biológico, proporcionando remoção suplementar de sólidos, organismos
patogênicos e de nutrientes como nitrogênio e fósforo (PACHECO; YAMANAKA, 2006). A ETE
conta com tratamento terciário a partir de um decantador terciário, que é o mesmo reator
aeróbio biológico em batelada, após, o efluente é encaminhado ao tanque de contato para a
desinfecção a partir da adição de hipoclorito de sódio, conforme Figura 125.
Figura 125 – Tratamento terciário

Fonte: Empresa Executora (2020).

4.1.2.6.4. Tratamento do Lodo
Neste sistema, o lodo gerado no reator anaeróbio UASB é encaminhado a um tanque
com mistura aerada, que possui dispositivos para neutralizar odores, acionados quando o
tanque está em operação, em virtude do forte odor que é exalado pela mistura do lodo,
conforme visualiza-se na Figura 126. O lodo então é encaminhado para desidratação em
centrífuga. O lodo gerado no decantador terciário é encaminhado a um tanque adensador,
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onde o sobrenadante do mesmo é retornado para a chegada do esgoto bruto, e o lodo
acumulado no fundo do tanque é bombeado diretamente para a desidratação em centrifuga
(Figura 127). Ambos os lodos, antes de chegarem a centrífuga, passam por dosagem de
polímero (sulfato de alumínio) para a floculação (Figura 128). O lodo final é encaminhado para
compostagem em empresa terceirizada, a ECOCITRUS (Citricultores Ecológicos do Vale do
Caí), localizada no município de Montenegro - RS.
Figura 126 – Tanque de lodo com mistura aerada

Figura 127 – Centrífuga

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Figura 128 – Tanque para dosagem de polímero

Fonte: Empresa Executora (2020).

Cabe ressaltar que o efluente tratado é transportado a partir de um emissário de
aproximadamente 1.500 m até o corpo receptor, Rio Jacuí.
4.1.2.7 Controle operacional do sistema
A CORSAN possui na unidade de saneamento local, um Centro de Controle
Operacional (CCO), para verificar o funcionamento do sistema, permitindo por meio de
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telemetria, o monitoramento dos níveis das elevatórias e pontos críticos de pressão. Dessa
forma, evitando deslocamentos de equipes para operar e monitorar esses locais, permitindo
um melhor controle do sistema. Na Figura 129, visualiza-se o controle feito na Unidade de
Saneamento Local, ressalta-se que este controle também é feito na ETE pelos operadores do
sistema.
Figura 129 – Controle operacional na Unidade de Saneamento Local

Fonte: Empresa Executora (2020).

4.1.2.8 Qualidade do efluente
O padrão de lançamento de efluentes líquidos em águas superficiais, no Rio Grande do
Sul, deve obedecer à Resolução CONSEMA nº 355/2017, que dispõe sobre os critérios e padrões
de emissão de efluentes líquidos de acordo com a vazão do sistema. A ETE de Cachoeira do Sul
deve atender aos padrões de emissão estabelecidos na Tabela 91, definidos pela FEPAM na LO.
Tabela 91 - Padrão de lançamento de efluentes
Parâmetro

Padrão de Emissão

Alumínio (Al)

<= 10 (mg/L)
Concentração (NMP/100ml) <= 10.000 e
Coliformes termotolerantes
Eficiência 95%
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5)
<= 60 (mgO2/L)
Demanda química de oxigênio (DQO)
<= 180 (mgO2/L)
Ferro (Fe)
<=10 (mgFe/L)
Materiais flutuantes
Ausentes
Óleos e graxas vegetais e animais
<= 30 (mg/L)
pH
Entre 6,0 e 9,0
<= 1,0 (ml/L) em teste de 01 (uma) hora em
Sólidos sedimentáveis (S Sed)
cone Imhoff
Sólidos suspensos totais (SST)
<= 60 (mg/L)
Temperatura
< 40 °C
Vazão
9.190 m³/dia
Fonte: FEPAM (2019).

246

Frequência
de Análise
Mensal
Mensal
Semanal
Semanal
Mensal
Diária
Mensal
Diária
Mensal
Mensal
Diária
Diária

A CORSAN possui banco de dados das análises físico-químicas e microbiológicas do
afluente e efluente, realizadas para o monitoramento do desempenho da ETE. Dessa forma,
foi repassado a equipe técnica as análises referentes ao ano de 2019. Os parâmetros analisados
e seus respectivos resultados para o afluente (entrada da ETE) e efluente (saída da ETE), estão
apresentados nas Tabelas 92 a 96. As análises realizadas no corpo receptor, a montante e
jusante do emissário, estão apresentadas na Tabela 97.
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Dia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jan/2019
A
E
27
27
28
27
24
24
23
27
23
24
26
28
26
26
27
27
25
27
27
26
26
25
25
26
27
27
27
25
27
25
27
27
27
23
25
22
21
24
22
24
24
25
26
26
27
26
25
24
24
26
28
27
28

Fev/2019
A
E
26
28
26
26
26
26
26
27
26
26
26
28
26
26
27
28
26
26
26
28
26
28
26
26
26
26
24
24
26
26
26
26
26
27
26
26
25
25
25
25
25
26
24
24
26
26
24
27
25
26
25
26

Mar/2019
A
E
24
26
25
27
26
26
25
27
27
27
27
26
27
27
27
26
24
24
26
26
26
27
26
26
26
26
26
25
26
25
26
26
25
25
26
26
26
23
23
22
23
23
24
23
23
24
24
21
24
26
24

Abr/2019
A
E
26
25
25
25
26
26
26
27
24
24
24
23
25
24
24
25
23
23
24
24
23
25
23
26
25
25
24
25
25
25
23
23
26
25
22
23
24
26
24
25
24
25
24
24
24
23
24
25
23
23
24
24
23
24

Tabela 92 – Análises de temperatura
Temperatura °C
Mai/2019
Jun/2019
Jul/2019
Ago/2019
A
E
A
E
A
E
A
E
23
23
20
20
18
18
14
16
22
22
18
19
17
18
15
17
23
23
20
20
19
18
14
15
22
23
20
21
19
18
14
14
23
23
20
20
15
15
17
18
23
23
20
18
16
16
19
19
23
23
20
20
15
14
19
19
22
23
21
20
18
18
21
21
22
23
20
19
18
17
18
18
22
22
21
19
18
18
18
18
23
22
20
21
17
17
20
20
21
22
21
21
18
20
20
21
21
22
21
22
16
16
22
23
20
22
18
19
14
15
22
23
22
22
16
17
16
17
22
22
21
22
17
17
19
20
23
22
21
22
17
17
19
20
21
23
21
22
17
17
20
20
22
24
20
21
19
18
18
18
22
22
20
20
19
19
18
18
22
22
20
21
19
20
18
18
22
22
19
21
19
20
19
18
21
20
20
21
18
18
18
18
21
21
21
22
18
18
20
21
21
22
18
18
18
18
21
21
20
21
18
18
18
19
21
21
19
18
18
18
19
19
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Set/2019
A
E
18
19
17
17
17
17
18
19
18
17
18
19
21
23
20
20
20
19
18
21
19
20
20
21
21
21
19
19
20
20
19
19
18
19
18
19
17
19
22
22
20
21
19
18
20
20
19
21

Out/2019
A
E
22
21
21
19
21
20
20
21
20
21
19
20
21
23
19
23
18
23
21
25
24
27
23
25
19
20
18
18
21
21
21
21
18
22
17
19
18
21
21
20
21
21
21
21
21
22
21
20

Nov/2019
A
E
22
23
22
25
22
21
21
22
21
24
22
25
21
23
22
23
22
26
22
22
22
23
23
23
24
26
23
25
22
23
23
25
23
24
25
24
23
23
24
25
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
23
24

Dez/2019
A
E
26
28
24
26
23
24
22
26
25
25
24
26
26
26
26
27
21
26
23
24
26
27
27
27
26
26
24
27
26
25
22
24
27
25
26
27
26
26
26
27
26
24
24
23
25
26
25
24
24
26
25
25
27
26

28
29
30
31

Dia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

27
28
28
27

28
29
30
30

Jan/2019
A
E
6,3
6,2
6,8
6,6
6,5
6,5
6,3
6,2
6,3
6,4
6,4
6,3
6,3
6,4
6,4
6,1
6,4
6,3
6,3
6,3
6,3
6,4
6,3
6,5
6,1
6,3
6,1
6,2
6,3
6,3
6,2
6,2
6,2
6,7
6,3
6,5
6,4
6,6
6,6
6,4
6,4

26
-

27
-

Fev/2019
A
E
6,2
6,2
6,3
6,3
6,9
6,6
6,8
6,7
6,5
6,3
6,5
6,2
6,2
6,3
6,5
6,4
6,4
6,3
6,7
6,6
6,8
6,3
6,8
6,6
6,4
6,6
6,6
6,4
6,5
6,5
6,5
6,4
6,6
6,4
6,5
6,4
6,4
6,3
6,2
6,3
6,5
6,3

24
23
25
26

22
24
26
26

Mar/2019
A
E
7,6
7,2
7,5
7,2
7,4
7,3
7,2
7
7,1
7
7,2
7
7,2
7
7,4
7,2
7,3
7,2
7,4
7,1
7,3
7,1
7,4
7,1
7,3
7,1
7,3
7,1
7,4
7,2
7,2
7,2
7,1
7,7
7,3
7,5
7,4
7,6
7,4

23
24
24
-

23
24
23
-

21
18
18
18
18
20
21
20
22
19
19
18
19
19
20
19
21
18
18
20
20
20
21
18
20
19
18
Legenda: (A) Afluente; (E) Efluente.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Abr/2019
A
E
7,6
7,4
7,4
7,3
7,5
7,3
7,5
7,3
7,1
7,1
7,1
7,1
7,3
7,1
7,1
7,2
7,5
7,2
7,5
7,1
7,4
7,3
7,5
7
7,4
7,3
7,4
7,3
7,3
7
7,4
7,1
7,3
7
7,4
7
7,2
7,1
7,3
7,1
7,5
7,5

20
22
21
20

Tabela 93 – Análises de pH
pH
Mai/2019
Jun/2019
Jul/2019
A
E
A
E
A
E
7,2
7,1
7
6,9
7,5
7,3
7,2
7,1
7,1
6,9
7,6
7,4
7,3
7
7,3
7
7,6
6,9
7
7,1
7,1
7
7,5
7
7,4
7,1
7,5
6,8
7,6
7,3
7
6,9
7,2
7
7,9
7,6
7,1
6,8
7,1
7,2
7,7
7,5
7,1
7
7,1
7,1
8,2
7,7
6,8
6,9
7,4
7,1
7,4
7
6,9
6,9
7,2
7,1
7,6
6,8
7
6,9
7,4
7
7,8
7,6
7
7,2
7,3
7,2
7,7
7,4
7,1
7,1
7,4
7,2
7,2
7
7,3
7
8,1
7
7,2
7,1
7,1
7,2
8
7,1
7,3
7,1
7,2
7,1
7,9
7
7,2
7,1
7,5
7,3
7,9
7,6
7,3
7
7,5
7,2
7,6
7,1
7,3
7,2
7,6
7,1
7,5
7,3
7,6
7,3
7,4
7,1
7,7
7,6
7,3
7,3
7,6
7
7,7
7,3
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Ago/2019
A
E
7,1
7
7,6
7
7,7
7,2
7,5
7,1

19
19
20
-

Set/2019
A
E
7,6
7,2
7,4
7,1
7,6
7,6
7,5
7,3
7,9
7,2
7,7
7,2
7,6
7,2
7,6
7
7,2
7,1
7,5
7,1
7,4
7,2
7,4
7,1
7,5
7,1
7,1
7,1
7,5
7,1
7,6
7,3
7,6
7,3
7,7
7,2

22
22
21
21

23
22
21

Out/2019
A
E
7,5
7,1
7,4
7
7,7
7,3
7,2
7,1
7,1
7
7,1
7,1
7,8
7,3
7,6
7,3
7,6
7,2
7,7
7,1
7,4
7,2
7,6
7,2
7,6
7,1
7,4
7,2
7
7,1
7,1
7
7,5
7
7,6
7,1

24
25
27
-

26
26
27
-

Nov/2019
A
E
7,1
7
7
7,1
7,2
7
7
7
7,1
7,1
7,1
7
7
7,1
7
6,8
7,1
7
7,2
6,9
7,3
6,9
7
6,9
7
6,8
7
7,1
7,1
7
6,9
6,8
7,1
7
7,1
6,9
6,9
6,8
7,1
6,9

27
29
28
28

27
30
28
30

Dez/2019
A
E
7,1
6,9
7,3
7
7
6,6
7,3
7,2
7,3
6,6
7,4
7,2
7,2
6,9
7,2
7
7,4
7
7,2
6,5
7,1
6,8
7,2
6,8
7
6,9
7,2
6,9
7,3
6,9
7,4
7,1
7,5
7,1
7,4
7
7,6
7,1
7,3
7,1
7,7
7,1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6,6
6,5
6,4
6,4
6,7
6,2
6,2
6,4
6,6
6,2

6,4
6,4
6,3
6,3
6,2
6
6,4
6,3
6,7
6,3

6,6
6,4
7,5
7,7
7,5
7,6
-

6,3
6,2
7,6
6,9
6,7
7,3
-

7,8
7,8
7,6
7,6
7,3
7,3
7,3
7,4
7,4
7,5

7,3
7,8
7,7
7,6
7,6
7,4
7,3
7,4
7,4
7,3

7,3
7,3
7,3
7,2
7,3
6,9
6,9
7,5
7,3
-

7,1
6,9
7,1
7,1
7,1
7
7,1
7
6,9
-

7,3
7,3
7,1
7,7
7,5
7,6
7,1
7,5
7,3
7,5
7
7,4
7
7,5
7,3
7,7
7,2
7,3
6,9
7,6
7,1
7,6
7,3
7
7
7,4
7,2
7,5
7,1
7,1
7,2
7,5
7
7,1
7,1
7,4
7,1
7,8
7
7,7
7,1
7,2
7,1
7,4
7,1
7,7
6,9
7,1
6,8
7,3
7
7,6
7,1
7,3
7,1
7,2
7
7,2
6,9
7,2
7,1
7,2
7,2
4,3
4,2
7,6
7,2
7,8
7,1
7,3
7
7,7
7,3
Legenda: (A) Afluente; (E) Efluente.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Dia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Jan/2019
0,6
0,9
0,9
5
4,1
4,3
3,9
4,6
1,2
2
1,1
1,7
1,3
0,8

Fev/2019
2,7
1,8
3,1
1,2
0,8
3,2
3,4
4
3,2
1,5
2,4
3,8
1,9
3,6
3,5

Mar/2019
6
5,7
4,1
2,4
5,7
6,3
3,9
4,7
4,9
4,3
5,5
5,6
4,1
2,3
5,5

Abr/2019
3,3
2,8
2,9
3,2
3,3
1
2,8
4,2
3,9
6,1
2,3
2,8
3,4
3,6
3,1

7,1
7,1
7,3
7,2
7,1
7,2
6,9
7,4
7,3
7,3

Tabela 94 – Análises de oxigênio dissolvido
Oxigênio dissolvido (mg/L O2)
Efluente
Mai/2019
Jun/2019
Jul/2019
Ago/2019
3,1
1,8
3,2
1,9
3,4
1,3
2,9
1,5
2,1
2,1
3,9
1,8
1,2
1,7
2,8
2,2
0,8
4
3,3
2,3
2,7
2
3,5
4,3
1,1
3,9
4,5
4,4
1,6
4,2
2,9
3,1
1,8
4,5
2,4
3,3
2,8
2,1
3,1
3,4
3,7
2,9
1,7
3,9
3,2
3,8
2
2,2
3
1,9
2,7
2,5
2,7
2,3
1,9
3,4
1,8
1,8
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7,2
7,2
6,9
6,8
7,1
7,7
7,2
7,2
7,2
-

Set/2019
1,5
3,4
3,5
4,2
2,6
3
2,1
3,5
3,3
2,9
3,9
3,7

7,4
7,4
7,6
7,5
7
7
7,3
7,1
6,8
7

7,1
7,1
7,2
7,2
7,2
7
7,1
7
6,9

Out/2019
3,6
2,8
3,6
2,5
2,1
3,3
2,8
2,1
1,8
2,2
2
1,7
-

7
7,2
7,2
7,2
7
6,9
7,3
7,3
7,1
-

6,8
6,9
7
6,9
6,8
6,6
6,7
7
6,9
-

Nov/2019
3,2
2,7
2,3
4,4
4,4
4,4
4,6
2
2,1
1,8
2,9
3,4
3,2
2,8

7,6
7,7
7,6
7,2
7,4
7,4
7,3
7,2
7,5
7,4

7,2
6,9
7
7
7,1
7
7
6,8
7
7

Dez/2019
2,8
1,9
2,1
2,3
1,7
1,9
2
2,5
3,3
2,2
2,2
2,5
2,1
2,2
2,1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1,3
3,4
2,7
2,1
3,3
1,3
2,3
1,9
2,1
2,8
2,5
2,4
2,6
2,2
2
2,3

3,6
3,7
3,2
3,7
3,6
2
3,3
2
3,9
3
3
6,8
-

3,2
2,5
5,8
5,5
3
3,9
5,2
5,2
4,5
3,9
3,2
3,7
3,3
3,7

3,3
3,1
2,4
2,8
3,2
2
3,6
1,7
3,5
2,9
2
3,3
3,3
3,1
2,9
-

2,3
2,9
2,7
3,8
3,3
2,3
3
1,9
2,7
3,2
2,5
3,2
0,8
4,1
2,5
3,6
4,1
1,3
3,9
2,5
4,4
3,4
0,8
2,9
1,7
2,4
4,4
3,2
4,8
3,3
1,7
2,1
5,9
4
1,8
5,1
3
1,5
2,1
5
4,2
2
1,5
2
3
4
2,2
4
2,3
4,5
1,5
0,7
2,2
3,5
1,9
1,5
4,7
2,2
2,4
3,7
3,1
Legenda: (A) Afluente; (E) Efluente.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

3,2
2,1
3,4
2,6
3
3,4
2,9
2,6
2,1
1,7
2,3
3,7
2,7
3,2
2,6
-

2,2
1,9
2,4
3,8
1,9
2,2
3,1
3,2
2,5
2,3
2,8
1,6
3,9
3,3
2,9

2,4
3,3
2,7
2,9
3,6
3,2
2,7
2,1
2,4
2
2,4
3
2,9
2,4
1,9
-

1,8
2,1
1,8
1,7
1,9
2,3
2,1
1,7
0,9
1,3
1,3
1,5
1,9
1,7
2,5
2,3

Tabela 95 – Análises físico-químicas e microbiológicas

Dia

15/01/2019
12/02/2019
12/03/2019
09/04/2019
16/05/2019
28/05/2019
11/06/2019
10/07/2019

Sólidos
Sólidos
Suspensos
Sedimentáveis
Totais
(ml/L h)
(mg/L)
A
E
A
E
1,9
<0,1
67
56
2,9
<0,1
80
57
3
0,2
144
44
2,3
<0,1
82
33
1,7
0,3
80
<24
1,9
0,1
120
32
1,9
0,2
48
<24

Óleos e
Graxas
(mg/L)
A
14
34
48
48
19
18
-

E
<10
<10
<10
<10
<10
<10
-

Nitrogênio
Amoniacal
(mg/L N/NH3)
A
25
36
33
35
19
29
33

E
36
40
41
31
24
30
43

Fósforo Total
(mg/L P)
A
3,2
3,7
4,5
4,1
2,3
3,6
2,6

E
5
4
2,6
3,3
2,5
1
3,3
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Escherichia coli (NMP/100ml)
A
8.800.000
32.550.000
1.539.000
27.230.000
12.033.000
645.000
488.000

E
1.396.000
178.500
1.585.000
3.130.000
272.300
42.200
36.400

Eficiência
84%
99%
-3%
89%
98%
93%
93%

Alumínio
Total
(mg/L Al)
A
0,775
0,176
0,509
0,663
0,398
0,73
0,298

E
0,523
0,088
0,225
0,25
0,162
0,363
0,324

Ferro Total
(mg/L Fe)
A
0,624
0,557
0,876
0,668
1,12
0,7
0,694

E
0,41
0,417
0,414
0,509
0,667
0,451
0,536

16/07/2019
13/08/2019
30/08/2019
10/09/2019
08/10/2019
05/11/2019
12/11/2019
26/11/2019
10/12/2019

2,6
2,2
0,6
4,5
2

0,1
0,2
0,1
<0,1
0,1

105
110
69
94
148

36
47
<24
<24
52

47
38
47
44
27
25
16

<10
41
<10
<10
12
<10
10

28
3,3
2
7.701.000
5.475000
46
4,1
5,5
20.140.000
1.850.000
33
4
3,9
910.000
403.400
22
3,9
2,6
3.130.000
71.000
39
4,9
5
2.778.000
82.600
Legenda: (A) Afluente; (E) Efluente.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Adaptado de Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Dia
08/01/2019
15/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
05/02/2019
12/02/2019
19/02/2019
26/02/2019
12/03/2019
19/03/2019
28/03/2019
02/04/2019
09/04/2019
17/04/2019
23/04/2019
29/04/2019
07/05/2019

26
36
37
30
34

Tabela 96 – Análises de DQO e DBO5
DQO (mg/L O2)
A
E
78
80
88
89
65
65
61
64
72
83
47
63
87
88
85
57
441
108
446
61
459
78
422
81
232
74
408
44
201
91
221
80
254
71
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DBO5 (mg/L O2)
A
E
60
23
7
12
32
18
24
14
54
18
34
11
25
8,3
24
5,9
21
9,2
21
12
12
4
8,9
4,7
70
6,9
7,7
12
37
12
42
3,9
59
8,8

93%
91%
56%
98%
97%

0,543
0,556
0,86
2,2
0,993

8,48
0,274
0,547
0,226
0,653

0,699
0,791
0,875
1,7
1,45

6,27
0,445
0,482
0,277
0,726

14/05/2019
22/05/2019
28/05/2019
04/06/2019
11/06/2019
18/06/2019
25/06/2019
10/07/2019
16/07/2019
30/07/2019
06/08/2019
13/08/2019
20/08/2019
27/08/2019
03/09/2019
10/09/2019
17/09/2019
25/09/2019
01/10/2019
08/10/2019
17/10/2019
22/10/2019
29/10/2019
05/11/2019
12/11/2019
20/11/2019
26/11/2019
03/12/2019
10/12/2019
18/12/2019
23/12/2019
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62
12
7,4
55
79
12
4,8
88
91
6
10
182
70
3,8
7,1
68
77
31
5,6
72
88
12
6,9
238
157
30
12
410
105
48
8,6
239
105
7
8
23
83
19
5,8
362
477
103
5,4
369
83
74
7
321
163
86
32
302
113
12
7,6
426
130
117
11
43
90
30
10
130
158
69
25
137
143
60
42
284
136
8,4
4,4
93
102
4
5,8
227
83
80
11
87
59
4,5
4,7
99
68
4,5
6,9
224
36
132
68
62
12
126
76
4,7
4,5
178
50
12
12
282
68
9,9
5,3
357
134
11
3,8
310
115
14
9
Legenda: (A) Afluente; (E) Efluente.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).
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DIA
12/02/19
12/03/19
09/04/19
14/05/19
11/06/19
10/07/19
13/08/19
10/09/19
08/10/19
12/11/19
26/11/19
RECOLETA
10/12/19

Temperatura
(°C)

pH

M
29
22
22
23
16
15
20
20
22

J
24
27
22
16
15
20
20
22

M
7,3
7,2
7
NA
7,2
7
7

J
6,9
7,1
NA
7,4
7
7

-

-

-

-

21

21

6,6

6,8

Tabela 97 – Análises do corpo receptor a jusante e montante
Sólidos
Nitrogênio
Óleos e Graxas
DQO
DBO5
Suspensos
Amoniacal (mg/L
(mg/L)
(mg/L O2)
(mg/LO2)
Totais (mg/L)
N/NH3)
M
J
M
J
M
J
M
J
M
J
26
42
1,6
3,7
0,6
0,6
ND
ND
74
<24
9,4
2,5
1
0,8
0,57
0,57
89
438
19
24
0,9
1
ND
ND
55
13
0,8
ND
<24
<24
24
23
0,1
0,1
ND
ND
64
53
24
14
0,8
0,8
<LQ
ND
52
38
21
18
0,6
0,3
<LQ
ND
39
46
<10
<10
5,7
5,7
0,7
0,7
<1,5
<1,5
<24
<24
<10
<10
42
45
<1,5
<1,5
-

-

-

-

-

-

0,7

0,6

-

-

<24
<24
<10
<10
0,47 0,94 0,3
0,5
<1,5
<1,5
Legenda: (M) Montante; (J) Jusante; (ND) Não detectado; (NA) Não avaliado.
(-) Não foram disponibilizados dados.
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).
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Fósforo Total
(mg/L P)

Escherichia coli
(NMP / 100 mL)

M
0,06
0,17
0,2
0,05
0
0,22
0,2
0,14
0,11

J
0,14
0,05
0,56
0,01
0,17
0,1
0,12
0,11

M
2603
374
4106
820
609
247
728
464
-

J
4040
1733
6220
9208
437
771
573
-

-

-

422

8200

0,13

0,1

460

7030

A partir dos resultados das análises apresentadas, observa-se que os valores referentes
a temperatura não sofreram grandes variações, mantendo-se abaixo do valor estabelecido de
40°C, com médias variando na entrada entre 16,5 e 25,6°C e na saída entre 16,7 e 26,1°C. Para
o pH, observa-se que este padrão também não sofreu grandes variações do efluente bruto para
o efluente final, mantendo-se dentro do permitido, entre 6,0 e 9,0. Já para os valores de
oxigênio dissolvido (OD), estes variaram entre 0,6 e 6,8 mg/L na saída do sistema.
Para os sólidos sedimentáveis das 12 (doze) análises realizadas, 4 (quatro) não
atenderam o estabelecido na LO de que o efluente de saída deve ser menor ou igual a 1,0 ml/L.
Os Sólidos Suspensos Totais (SST) apresentaram redução em todas as análises realizadas,
mantendo-se dentro das condicionantes da LO. Para óleos e graxas das 13 (treze) amostras
realizadas, apenas 1 (uma) não obteve redução, ficando fora do padrão estabelecido. Em
relação as análises de nitrogênio amoniacal e fósforo, apesar dessas terem sido apresentadas,
segundo a Resolução CONSEMA 355/2017, não é necessário que se faça o monitoramento
desses nutrientes, contudo caso o efluente seja lançado em trechos que ocorra a captação
para abastecimento público, o órgão ambiental competente poderá exigir padrões para estes
parâmetros.
As análises de Alumínio (Al) e Ferro (Fe) atenderam ao exigido pela legislação em todas
as amostras realizadas. Já em relação aos Coliformes Fecais (E. coli), o sistema mostrou-se
ineficiente para remoção deste parâmetro, as amostras obtiveram redução em 11 (onze) das
12 (doze) amostras realizadas, entretanto os números de coliformes encontrados na saída do
sistema são bastante elevados, não se enquadrando na legislação vigente.
Na remoção da matéria orgânica o sistema mostrou-se eficiente, atendendo a
legislação em todas as amostras de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), e para Demanda
Química de Oxigênio (DQO), das amostras realizadas durante o ano, apenas 1 (uma) não
obteve redução. Deste modo, apresentando média de remoção de 94 mg/L O 2 para DQO, e
média de remoção para DBO de 10 mg/L O2.
Desta forma, o sistema de tratamento de esgoto se mostrou eficiente na remoção dos
parâmetros físico-químicos analisados, atendendo às especificações da Resolução CONSEMA
355/2017. Entretanto, ele não se mostra muito adequado para reduzir a carga de
microrganismos como desejado. Observa-se nas análises de E. coli que das 12 (doze) amostras
apresentadas 04 (quatro) atingiram a eficiência de remoção de 95% e outras 06 (seis) ficando
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bem próximas, contudo, não atingindo em nenhuma delas o padrão de emissão de <= 10.000
NMP/100ml.
4.1.3 Índices de cobertura
O serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário através da ETE possui cobertura
de ligações de 40% da área urbana do município de Cachoeira do Sul, com um número total
de ligações ativas de 11.068 economias e com rede disponibilizada para 53%, o que
corresponde a 15.480 economias.
Segundo o município, existem residências que não possuem sistema individual de
tratamento de esgoto, e essas se concentram em localidades carentes e de baixa renda. Em
relação as residências que não possuem banheiros, o município não repassou essa informação
a equipe técnica, impossibilitando a avaliação do número de residências que não possuem
banheiro, apenas informado que não foram executados no município programas para
construção de banheiros.
Não há informações quanto aos melhores e piores índices de cobertura dos sistemas
de esgotamento sanitário, contudo a partir de visitas à campo, acredita-se que as localidades
de Cristo Rei e Vale do Sol, as quais são áreas invadidas, sejam as localidades com índices de
cobertura mais defasados, em virtude de não possuírem sistemas de esgotamento individual,
ainda segundo informações repassadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social (2020),
não há projetos para implantação de fossas nessas localidades.
4.1.4 Práticas de reuso de efluente tratado
O reuso da água, segundo a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) nº 54/2005, é definido como a utilização de água residuária que se encontra dentro dos
padrões exigidos de acordo com a utilização pretendida. Esta legislação estabelece, ainda, as
modalidades, diretrizes e critérios gerais para o reuso direto não potável de água, enquanto a
Resolução CNRH nº 121/2010 estabelece as diretrizes e critérios de reuso da água na
modalidade agrícola e florestal. Ainda, a Resolução CONSEMA n° 419/2020 estabelece critérios
e procedimentos para a utilização não potável de água de reuso proveniente de efluentes
líquidos tratados de origem industrial ou sanitário, para fins urbanos, industriais, agrícolas e
florestais, no Estado do Rio Grande do Sul.
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Zared et al (2007) define o reaproveitamento da água como o processo pelo qual a água,
seja tratada ou não, é reutilizada direta ou indiretamente para o mesmo fim, ou outros menos
nobres, como sendo uma atividade de uso racional ou eficiente da água, de modo a controlar
perdas e desperdícios, bem como minimizar a produção de efluentes. A água de reuso não
potável pode ser utilizada, conforme Rezende (2016):
•

Na agricultura: com a fertirrigação de plantas, como árvores frutíferas, cereais,
pastagens e forrageiras, e também na dessedentação de animais;

•

Na indústria: para a refrigeração e caldeiras;

•

Na área urbana: para rega de jardins, plantas ornamentais, campos de esportes e
parques, para descargas sanitárias, lavagem de pisos e veículos, e enchimento de
lagoas ornamentais e recreacionais;

•

Na aquicultura: para propiciar os nutrientes aos peixes e plantas aquáticas;

•

Para manutenção de vazões em períodos de estiagem e diluição de cargas poluidoras
em cursos de água;

•

Na recarga de aquíferos subterrâneos: na forma direta, pela injeção de efluente tratado
sob pressão, ou na forma indireta, utilizando águas superficiais que tenham recebido
descargas de efluentes tratados a montante.
O município não dispõe de práticas de reuso de efluentes, bem como não há legislações

municipais que regulamentem estas práticas.
4.1.5 Práticas de saneamento ecológico
O saneamento ecológico surgiu com o objetivo de promover a segurança alimentar das
populações com deficiências em infraestruturas sanitárias, e que sofrem com
indisponibilidade hídrica, por meio da reciclagem do nitrogênio, fósforo, carbono e água
presentes nas excretas humanas (ESREY et al., 1998; ESREY et al., 2001). Também representa
uma mudança de atitude baseada em princípios e valores de cuidado com o meio ambiente,
sustentabilidade e reciclagem de nutriente, água e matéria orgânica (ESREY et al., 1998).
Os sistemas de saneamento ecológico podem ser associados a soluções com o uso de
banheiros secos e a separação da urina, bem como a digestão anaeróbica, compostagem,
disposição controlada no solo, alagados construídos, tanques de evapotranspiração e biofiltro
aerado (HU et al., 2016; WERNER et al., 2009). São descentralizados, em sua maioria, a nível
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individual, familiar ou comunitário, pois são menores os custos de operação e implantação,
além do maior reaproveitamento dos nutrientes (ZHOU et al., 2010).
A CORSAN dispõe de saneamento ecológico em seu sistema de tratamento de esgoto
com práticas de reciclagem do nutriente presente em excretas humanas, a partir da
compostagem, feita por empresa terceira, e também possui estudos para geração de biogás a
partir da digestão anaeróbia, contudo o município não possui legislações que regulamentam
estas práticas.
4.2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS
As principais deficiências identificadas com relação ao sistema de tratamento de
esgoto coletivo e individual de Cachoeira do Sul, estão relacionadas a ausência de legislação
que defina qual o sistema de esgotamento sanitário deve ser adotado em novos lotes e
residências, legislação que exija a limpeza periódica das fossas, bem como lei que obrigue a
ligação das residências na rede coletora absoluta de esgoto.
Da área urbana do município 47% não conta com rede coletora de esgoto,
principalmente as áreas de invasão, e que estão localizadas em APP próximas a recursos
hídricos, caracterizando estas localidades como fontes pontuais de poluição, estas podem ser
verificadas no item 4.3 Indicação das áreas de risco de contaminação e das fontes pontuais de
poluição por esgotos.
Outra deficiência existente diz respeito as redes coletoras de esgoto, que apresentam
acúmulo de areia nas tubulações devido as possíveis ligações clandestinas de águas pluviais,
afetando no bom funcionamento dos coletores tronco, demandando limpeza periódica, e
afetando negativamente na eficiência de tratamento do esgoto.
Na área rural a principal deficiência é a ausência de um sistema adequado de
esgotamento sanitário nestas localidades, o que pode estar relacionado ao município não
dispor de Lei que defina qual o sistema a ser adotado em novos lotes e edificações, e também
não há Lei que estabeleça a obrigação da ligação das residências da área urbana, na rede
coletora absoluta de esgoto.
Ainda, devido a manutenção e limpeza das fossas sépticas serem de responsabilidade
dos proprietários, e o município não dispor de legislação que regulamente a limpeza periódica
das fossas, existem deficiências neste sistema de tratamento individual como, vazamentos de

258

esgoto e fossas abertas. Porém, a nova Resolução da AGERGS de nº 50/2019, regulamenta o
serviço de limpeza programada dos sistemas individuais, a serem prestados pela CORSAN,
contudo, cabendo ao município, titular dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, decidir se vão aderir ao serviço, através do PMSB ou contrato com a
CORSAN.
4.3. INDICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO E DAS FONTES PONTUAIS DE
POLUIÇÃO POR ESGOTOS
A falta de saneamento básico pode aumentar o número de doenças em virtude da
contaminação pelo contato com esgoto a céu aberto, água poluída, urina, fezes humanas e
animais, bactérias e vírus presentes nestes locais poluídos. De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 1,5 milhões de crianças menores de 5 anos morrem por doenças
relacionadas à falta de esgotamento sanitário, enquanto que no Brasil 100 milhões de pessoas
ainda não possuem coleta de esgoto e água tratada (TRATA BRASIL, 2017).
Cachoeira do Sul enfrenta problemas com esgotamento sanitário nas residências que
não estão ligadas à rede coletora de esgoto da ETE e que, em alguns casos, lançam o efluente
à céu aberto ou in natura em corpos hídricos próximos de pequena expressividade. Na
localidade de Piquiri, pela falta de serviço de coleta de esgoto, em locais de residências em
situações de baixa renda, há lançamento de esgoto a céu aberto formando um canal de esgoto
até o recurso hídrico próximo, ocasionando na contaminação do mesmo, conforme
apresentado na Figura 130.
Figura 130 – Lançamento de esgoto a céu aberto na localidade de Piquiri

Fonte: Empresa Executora (2020).

Outros pontos de poluição por esgoto foram identificados na localidade de Cristo Rei,
esta, localizada as margens do Rio Jacuí, em Área de Preservação Permanente (APP), conforme
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demonstrado na Figura 131, para esta localidade a CORSAN já possui rede de esgoto projetada.
A localidade de Vale do Sol, também conhecida como Funcap, também possui pontos de
poluição por esgoto, conforme se pode observar na Figura 132.
Figura 131 –Esgoto a céu aberto na localidade de Cristo Rei

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 132 –Esgoto a céu aberto na localidade de Vale do Sol

Fonte: Empresa Executora (2020).

Em relação as medidas realizadas para sanar os problemas encontrados nestas
localidades, segundo o município, famílias foram retiradas da localidade de Cristo Rei,
assentamento irregular, e levadas para o Vale do Sol, contudo esta localidade também não
possui esgotamento sanitário, com vários pontos de esgoto à céu aberto. Esta situação já foi
informada a Prefeitura, porém sem nenhuma medida para regularizar a situação.
Para as atividades geradoras de impactos negativos, as quais podem alterar a
qualidade do solo, dos recursos hídricos e ar, são licenciadas pelo órgão competente do
município,

passando

pelas

fases

de

instalação,

operação

e

desativação

dos

empreendimentos. Dessa forma, estas atividades devem possuir um sistema de tratamento de
efluente em seu empreendimento para a obtenção da licença ambiental.
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4.4. ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS DIRETORES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA DE
PLANEJAMENTO, QUANDO HOUVER
Cachoeira do Sul não dispõe de Plano Diretor de Esgotamento Sanitário. Entretanto, o
Plano Municipal de Saneamento Básico possui ações quanto ao esgotamento sanitário no
município.
4.5. IDENTIFICAÇÃO DE PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE, CORPOS D´ÁGUA RECEPTORES E
POSSÍVEIS ÁREAS PARA LOCAÇÃO DE ETE
O principal recurso hídrico existente no município, e que atualmente serve como corpo
d’água receptor da estação de tratamento de efluentes é o Rio Jacuí, além deste o município
conta com outros recursos hídricos menores que atuam como fundos de vale, mas para serem
utilizados como corpos receptores da descarga da ETE, necessita-se realizar análises e estudo
técnicos a fim de verificar se possuem as condições mínimas para este uso.
4.6. BALANÇO ENTRE GERAÇÃO DE ESGOTO E CAPACIDADE DO SISTEMA EXISTENTE NA ÁREA
DE PLANEJAMENTO
Os principais geradores de esgotos no município são as residências, sendo o esgoto
doméstico de 40% da população urbana enviado à ETE para tratamento. A quantidade de
esgoto gerado, conforme a NBR 9.649/1986, é de 80% do volume de água consumido em uma
residência, para o projeto a CORSAN considerou o valor de 129,04 L/hab.dia.
A vazão média e máxima da ETE, de acordo com o projeto existente, em operação, está
apresentada na Tabela 98, bem como, as vazões per capita que o sistema é capaz de tratar,
considerando a população de projeto na implantação final de 57.435 habitantes.
Tabela 98 – Capacidade da ETE
Vazão mínima (m³/dia)
Vazão mínima per capita (L/dia.hab)
*
Vazão média (m³/dia)
9.189,50
Vazão média per capita (L/dia.hab)
160,0
Vazão máxima (m³/dia)
12.528
Vazão máxima per capita (L/dia.hab)
218,12
(-) Dados não disponibilizados pela CORSAN. (*) Não foi possível calcular em virtude da falta de dados
Fonte: Empresa Executora (2019).

Considerando que a vazão média per capita é de 160,0 L/dia.hab, equivalente a
0,16 m³/dia, observa-se que a ETE existente consegue atender a população estimada em
projeto, sem a necessidade de ampliação da segunda fase de projeto.
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O número de economias atendidas pela coleta e tratamento de efluente a partir da ETE,
é de 9.294 residenciais, 2.139 comerciais, 47 indústrias e 104 públicas. Dessa forma,
considerando que, conforme o IBGE, a estimativa de domicílios da área urbana é de 25.809
domicílios, a ETE tem capacidade para atender a geração de esgoto da população de
Cachoeira do Sul em 2019.
Ressalta-se que a CORSAN dispõe de projeto de ampliação de rede para toda a área
urbana, bem como projeto de ampliação da ETE para atender mais 106 L/s, totalizando 212
L/s.
4.7. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O município não possui dados quanto a ligações clandestinas de redes de água pluvial
na rede de esgoto. Entretanto, acredita-se que existem em virtude da DBO do efluente ser
muito baixa, o que pode estar relacionado à diluição do efluente com águas pluviais.
4.8. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO
A CORSAN disponibilizou em seu site dados referentes as receitas indiretas dos serviços
de esgotamento sanitário prestados nos municípios, e estes estão apresentados na Tabela 99.
Ainda, disponibilizou dados referentes a estrutura de tarifação cobrada pela Companhia, esta
estrutura pode ser verificada na Tabela 100. O índice de inadimplência das economias
abastecidas pelo sistema administrado pela CORSAN é baixo, sendo este de 3,65%, cabe
ressaltar que a tarifa de esgotamento sanitário é cobrada junto a conta de água, conforme
informações repassadas à equipe técnica. Em relação as infrações cometidas pelos munícipes,
são geradas multas previstas no regulamento para o sistema de esgoto, apresentadas na
Tabela 101.
Tabela 99 – Receita indireta dos serviços
Serviços
Valor (R$)
Calibração (aferição) de hidrômetro s/ INMETRO
67,31
Desobstrução de esgoto
116,77
2 % como multa de mora total da conta paga
Acréscimo por impontualidade
com atraso, independente do período/ 1% ao
mês “Pró-rata-die” como juros de mora
Serviço de religação de água (social)
32,83
Emissão da 2° via da conta
5,16
Vistoria de instalação predial
54,46
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Com material fornecido pela
187,56
CORSAN
Com material fornecido pelo
67,31
usuário
Suspensão a pedido
127,22
Notificação de dívida
5,16
Troca de lacres do quadro do hidrômetro
21,86
Envio de fatura para endereço alternativo
5,16
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Mudança de local do
hidrômetro a pedido:

Tabela 100 – Caracterização da estrutura de tarifação da CORSAN
Esgoto
Tarifa

Social
Básica

Empresarial

Disponibilidade do esgoto

Categoria

Coletado preço Tratado preço Coletado preço Tratado preço
m³ (R$)
m³ (R$)
m³ (R$)
m³ (R$)
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
Residencial B
2,80
3,92
5,60
7,84
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: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Tabela 101 – Infrações e multas
Infrações
Multa (R$)
Ligações clandestinas à rede pública
847,39
Construções clandestinas sobre coletores em ruas, lotes ou avenidas
847,39
Ligações indevidas de água pluvial à rede domiciliar de esgoto
708,01
Lançamentos indevidos de águas industriais, óleos e gorduras à rede pública
708,01
Intervenção indevida no ramal coletor de esgoto
1.077,09
Violação da caixa de inspeção e ramal
708,01
Esgotamento lançado indevidamente na rede de esgoto
708,01
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Para a reincidência de qualquer das infrações descritas na Tabela 101, são cobrados
acréscimo de 100% do valor original.
No Código Tributário do Município (Lei Municipal n°2769/1994) define para o cálculo do
IPTU, em seu Art. 15, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal do imóvel:
II - Tratando-se de terreno:
a) de 2,0% (dois por cento) tratando-se de terreno onde exista pavimentação e esgoto
cloacal;
b) de 1,5% (um e meio por cento) tratando-se de terreno onde exista pavimentação
ou esgoto cloacal.

No Art.153 desta mesma Lei, define que a contribuição de melhoria será devida pela
execução da instalação de rede elétrica, de água e esgoto pluvial ou sanitário. Desta forma, as
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taxas referentes ao esgotamento sanitário são cobradas juntamente a conta de água, pela
CORSAN, e IPTU do imóvel, pelo município.
4.9. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUNDO INDICADORES
A caracterização da prestação do serviço de esgotamento sanitário no município de
Cachoeira do Sul, segundo os indicadores do SNIS AE, e indicadores da CORSAN, referente ao
período de setembro de 2018 a setembro e 2019, estão apresentadas na Tabela 102 e 103
respectivamente.
Tabela 102 – Indicadores do SNIS AE para Cachoeira do Sul
Ano de Referência
2018 2017 2016 2015 2014 2013
IN015 - Índice de coleta de esgoto
26,01 28,4 28,43 25,85 24,83 24,92
IN016 - Índice de tratamento de esgoto
100 100 100 100 56,27 13,57
IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação 10,28 10,5 10,7 10,92 11,09 11,22
IN024 - Índice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municípios atendidos com 33,14 30,97 30,32 29,78 28,99 28,74
água
IN046 - Índice de esgoto tratado referido à
32,06 32,94 33,14 33,81 13,97 3,38
água consumida
IN047 - Índice de atendimento urbano de
esgoto referido aos municípios atendidos com 33,14 30,97 30,32 29,78 28,99 28,74
esgoto
IN056 - Índice de atendimento total de esgoto
28,35 26,49 25,93 25,47 24,8 24,59
referido aos municípios atendidos com água
IN059 - Índice de consumo de energia elétrica
0,25 0,18
0,13 0,07 0,12
em sistemas de esgotamento sanitário
(-) Dados indisponíveis. Sem dados para o ano de 2011.
Fonte: SNIS (2019).
Tabela 103 – Indicadores da CORSAN para Cachoeira do Sul
Indicadores
COE001 - Ligação ativas de esgoto (Ligação)
COE004 - Economias residenciais urbanas com SES (Economia)
COE005 - Ligação de esgoto total (Ligação)
COE007 - Ligações factíveis de esgoto (Ligação)
COE008 - Economias com rede de esgoto disponibilizada (Economia)
COE009 - Economias ativas com SES (Economia)
COE018 - Economias residenciais atendidas com SES (Economia)
COE019 - Economias comerciais atendidas com SES (Economia)
COE020 - Economias industriais atendidas com SES (Economia)
COE021 - Economias públicas atendidas com SES (Economia)
COE022 - Economias residenciais ativas com SES (Economia)
COE023 - Economias comerciais ativas com SES (Economia)
COE024 - Economias industriais ativas com SES (Economia)
COE025 - Economias públicas ativas com SES (Economia)
COE028 - Ligações na área urbana em SES (Ligação)
COE029 - Ligações ativas na área urbana em SES (Ligação)
COE035 - Volume faturado de esgoto tratado (m³)
COE036 - Volume faturado de esgoto (m³)
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2012 2011 2010
80 34,56 36,06
46,75 100 100
11,35 11,49 12,16
29,39 28,5 29,38
37,4 34,56 36,06
29,39 28,5 29,38
25,14 24,37 25,13
0,05

0,31

Real 12 meses
7.881,00
8.908,00
8.360,00
2.757,00
15.480,00
11.068,00
9.294,00
2.139,00
47,00
104,00
8.908,00
2.019,00
42,00
99,00
8.360,00
7.881,00
1.230.536,00
1.230.536,00

0,08

COE038 - Novas ligações de esgoto (Ligação)
290,00
COE039 - Vistorias de Esgoto (Vistorias)
1.958,00
COEETO - Economias de esgoto total (Economia)
11.584,00
COELTR - Ligação de esgoto tratado (Ligação)
8.360,00
Fonte: Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN (2020).

Os índices apresentados são coerentes com as informações levantadas no município,
assim como os índices disponibilizados pela CORSAN e pelo SNIS são condizentes entre si, o
que comprova uma veracidade dos dados coletados a campo, informados pelo município e
também pela CORSAN.
Deste modo, conclui-se que o esgotamento sanitário no município, apesar de ter um
índice de coleta de esgoto de aproximadamente 40% da área urbana, encontra-se com
algumas deficiências, em virtude de não haver legislação que defina o tipo de sistema de
esgotamento sanitário a ser adotado pelas novas residências, assim como não há legislação
que estabeleça a obrigação da ligação das residências à rede coletora existente de esgoto, a
qual atualmente encontra-se instalada em aproximadamente 53% da área urbana do
município. Ainda, há áreas com esgoto a céu aberto e vazamento de esgoto nas fossas sépticas,
que oferecem risco ao meio ambiente e à saúde pública.
5. MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A drenagem e manejo das águas pluviais, conforme a Lei nº 11.445/2007, é definida
como “conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana
de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de
cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas” (BRASIL,
2007).
Para a implementação de padrões de controle das águas pluviais, faz-se necessário
elaborar um Plano Diretor de Drenagem Urbana, cujo principal objetivo é “criar mecanismos
de gestão da infraestrutura urbana, relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos
rios e arroios” (PORTO ALEGRE, 2005). Além disso, o planejamento evita perdas econômicas,
melhora as condições de saneamento básico e qualidade do meio ambiente.
Este plano deve abranger, também, a caracterização do desenvolvimento local,
planejamento da drenagem urbana em etapas, vazões e volumes máximos para várias
probabilidades de ocorrência, verificação da possibilidade de utilização de reservatório para
amortecimento de cheias – tais como critérios de dimensionamento, tamanhos, localização,
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condições de escoamento, entre outros – e medidas para melhorar a qualidade da água. Estes
itens podem ter usos secundários, como recreação pública, limpeza, proteção pública e
recarga subterrânea (ASCE, 1992).
A regulamentação da drenagem urbana compreende um decreto municipal que defina
os critérios básicos de desenvolvimento da drenagem urbana aos novos empreendimentos no
município, cujo objetivo é evitar os impactos gerados devido à construção de edificações e
parcelamento do solo com drenagem inadequada, tais como alagamentos e inundações
(PORTO ALEGRE, 2005).
Os sistemas de drenagem urbana são, essencialmente, sistemas preventivos de
inundações, constituindo um conjunto de ações que buscam melhorias em uma determinada
área urbana, minimizando os riscos a que estão revelados às populações, amortecendo os
prejuízos originados pelas inundações e permitindo o desenvolvimento urbano de forma
harmônica, articulada e ambientalmente sustentável. É evidente que no campo da drenagem,
os problemas agravam-se em função da urbanização desordenada (ANDRADE FILHO, 2000).
Para a elaboração de um estudo de concepção do sistema de drenagem, este deve ser
considerado como composto por dois sistemas distintos, que devem ser planejados e
projetados com critérios diferenciados, tais como microdrenagem e macrodrenagem,
conforme dados apresentados na Tabela 104.
Tabela 104 – Sistemas de drenagem urbana
Microdrenagem
Macrodrenagem
São estruturas que transportam as águas
São responsáveis pelo escoamento final das águas pluviais
do escoamento superficial para as galerias
originárias do sistema de microdrenagem urbana.
ou canais urbanos.
É constituída pelos principais talvegues, fundos de vales,
É constituída pelas redes coletoras de
cursos d’água, independente da execução de obras específicas
águas pluviais, poços de visita, sarjetas,
e tampouco da localização de extensas áreas urbanizadas, por
bocas-de-lobo e meios-fios.
ser o escoadouro natural das águas pluviais.
Fonte: Adaptado de Porto Alegre (2005).

O sistema de microdrenagem é dimensionado para o escoamento de águas pluviais.
Quando bem projetado, elimina praticamente os alagamentos na área urbana, evitando as
interferências entre as enxurradas e o tráfego de pedestres e de veículos, e danos às
propriedades.
O sistema de macrodrenagem é constituído, em geral, por estruturas de maiores
dimensões, projetado para cheias cujo período de retorno deve estar próximo de 100 anos.
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Quando este sistema é bem projetado pode-se obter diminuição considerável do custo do
sistema inicial, reduzindo-se, por exemplo, a extensão das tubulações enterradas.
Do seu bom funcionamento dependem, essencialmente, a segurança urbana e a saúde
pública. Quando este sistema não é projetado, ele existe naturalmente, pois as cheias escoam
pelas depressões topográficas e pelos cursos d’água naturais. Se a área urbana não se
desenvolver de forma coerente com essas condições, são grandes os riscos de prejuízos
materiais, e mesmo de perdas de vidas humanas. A urbanização das áreas baixas, marginais
aos cursos d’água, deve ser feita cautelosamente.
Um adequado sistema de drenagem, de águas superficiais ou subterrâneas,
proporcionará uma série de benefícios, tais como:
•

Desenvolvimento do sistema viário;

•

Redução de gastos com manutenção das vias públicas;

•

Valorização das propriedades existentes na área beneficiada;

•

Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das
precipitações;

•

Eliminação da presença de águas estagnadas e lamaçais;

•

Rebaixamento do lençol freático;

•

Recuperação de áreas alagadas ou alagáveis;

•

Segurança e conforto para a população habitante ou transeunte pela área de
projeto.

5.1. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
5.1.1 Condições de drenagem natural
As águas pluviais podem ser conduzidas para drenagens naturais até os fundos de vale,
que são os pontos mais baixos de um relevo acidentado, formando uma calha que recebe a
água proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana, estas
calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas. Ocorre que nas épocas
de forte precipitação, estas canalizações não conseguem dar suficiente vazão de escoamento
e assim ocorrem os alagamentos e inundações (CASTELO, 2017).
Em Cachoeira do Sul, existem fundos de vale que recebem a maior parte da água
proveniente das canalizações pluviais do perímetro urbano. Ressalta-se que nem todos
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possuem boa capacidade de absorção das águas acarretando em problemas de alagamentos
e transbordamentos em fortes precipitações na zona urbana.
No município, as águas são conduzidas para os fundos de vale por meio das vias
pavimentadas, sarjetas, bocas coletoras, redes de microdrenagem e emissários pela ação da
gravidade, sendo desnecessário o uso de bombas.
O escoamento superficial ocorre quando a intensidade da precipitação é maior que a
taxa de infiltração do solo de determinado ambiente. A infiltração da água no solo é
dependente das características físicas do solo, bem como a presença de cobertura vegetal, que
aumenta a porosidade do solo e melhora a infiltração (MELO et al, 2010). Dessa forma, as áreas
verdes são ambientes que reduzem o escoamento superficial e auxiliam a drenagem pluvial,
podendo contribuir para a redução de alagamentos e inundações. Em Cachoeira do Sul, as
áreas verdes são, em sua maioria, áreas de preservação e parques, também consideradas
áreas permeáveis.
5.1.2 Principais estruturas de drenagem
As características das bacias são alteradas pelo processo de urbanização, que colabora
para a impermeabilização de áreas e dificulta a infiltração da água no solo. Desse modo, ocorre
aumento da vazão de escoamento superficial e agrava os fatores relacionados com as águas
pluviais. Azevedo Netto (1998) cita que
A água da chuva requer espaço para o escoamento e acumulação. O espaço natural é
a várzea do rio e quando esse espaço é ocupado desordenadamente, sem critério que
leve em consideração sua destinação natural, ocorrem inundações. É preciso ter em
mente que para conter e diminuir os custos, quer dos prejuízos, quer das obras que
visem disciplinar enchentes, são necessários espaços para infiltração, para retenção,
para acumulação e para escoamento (AZEVEDO NETTO, 1998).

Assim, as estruturas de drenagem urbana são as soluções para os problemas,
englobando a microdrenagem e a macrodrenagem, bem como locais que possibilitam maior
infiltração de água no solo, como parques e áreas verdes.
5.1.2.1 Microdrenagem
Conforme citado anteriormente, as estruturas de microdrenagem são as redes
coletoras de águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas-de-lobo e meios-fios, como segue:
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•

Redes coletoras: Tubulações que captam as águas pluviais e conduzem ao corpo
hídrico receptor (MORAES, 2015);

•

Poços de visita: Tem como objetivo a inspeção e limpeza das canalizações
(UFVJM, 2013);

•

Sarjetas: Canais triangulares longitudinais para a coleta e condução das águas
superficiais da via e da calçada ao dispositivo de drenagem, como boca de lobo
e galeria (DER-SP, 2006);

•

Bocas-de-lobo: Dispositivos que tem como finalidade captar as águas pluviais
que escoam pelas sarjetas (UFVJM, 2013);

•

Meios-fios: Elementos pré-moldados em concreto com objetivo de separar a via
de pavimentação da calçada (DER-SP, 2006).

Dentre as estruturas de microdrenagem de Cachoeira do Sul estão as redes coletoras,
as valetas, as valas, sarjetas (Figura 133), as bocas de lobo (Figura 134) e meios-fios
(Figura 135). Ressalta-se que nas vias não pavimentadas na área rural, que não possuem
tubulação de drenagem pluvial, são escavadas valetas para o escoamento.
Figura 133 – Sarjetas

Fonte: Empresa Executora (2019).
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Figura 134 – Bocas de lobo

Fonte: Empresa Executora (2019).
Figura 135 – Meio-fio

Fonte: Empresa Executora (2019).

Depois de coletadas, as águas pluviais na zona urbana são conduzidas através de
tubulações subterrâneas por gravidade até o emissário e, segundo informações do município
(2019), estas tubulações são do tipo macho e fêmea (Figura 136). Na zona rural a água pluvial
é lançada diretamente no solo e conduzida indiretamente até o emissário.
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Figura 136 – Tubulação macho e fêmea

Fonte: Premoldado Brasil Ltda (2019).

5.1.2.2 Macrodrenagem
O sistema de macrodrenagem existente em Cachoeira do Sul é composto pela
drenagem natural (Figura 137), sem a execução de obras específicas, que transporta as águas
pluviais até os corpos hídricos receptores. Esses mananciais também recebem as águas
coletadas pela rede de drenagem canalizada, de forma indireta. A Figura 138 apresenta as
drenagens naturais existentes na área urbana do município, bem como as nascentes e as
massas d’água, enquanto que a Figura 139 apresenta o Rio Jacuí, considerado a
macrodrenagem princpal.
Figura 137 – Recurso hídrico drenante Arroio do Amorim

Fonte: Empresa Executora (2019).
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Figura 138 – Macrodrenagens naturais na zona urbana de Cachoeira do Sul

Fonte: Google Earth (2019).
Figura 139 – Macrodrenagem principal: Rio Jacuí

Fonte: Empresa Executora (2019).

5.1.2.3 Projetos de drenagem urbana
Os componentes principais de um projeto de drenagem urbana estão apresentados na
Figura 140.
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Figura 140 – Sequência para o desenvolvimento de projeto de drenagem urbana

Fonte: Porto Alegre (2005).

•

Projeto arquitetônico, paisagístico e viário da área: envolve o planejamento da
ocupação da área em estudo.

•

Definição das alternativas de drenagem e das medidas de controle: devem ser
realizadas para manutenção das condições anteriores ao desenvolvimento, com
relação à vazão máxima de saída do empreendimento. As alternativas propostas
podem ser realizadas em conjunto com a atividade anterior, buscando compatibilizar
com os condicionantes de ocupação.

•

Determinação das variáveis de projeto para as alternativas de drenagem em cada
cenário: os cenários analisados devem ser a situação anterior ao desenvolvimento e
após a implantação do projeto. O projeto dentro destes cenários varia com a magnitude
da área e do tipo de sistema (fonte, micro ou macrodrenagem). As variáveis de projeto
são a vazão máxima ou hidrograma dos dois cenários, as características básicas dos
dispositivos de controle e a carga de qualidade da água resultante do projeto.

•

Projeto da alternativa escolhida: envolve o detalhamento das medidas de controle no
empreendimento, inclusive a definição das áreas impermeáveis máximas projetadas
para cada lote, quando o projeto for de parcelamento do solo.
Cachoeira do Sul dispõe de projetos de drenagem na área urbana do município,

juntamente com projetos de pavimentação, com definição das vias contempladas com o
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sistema, características das tubulações, caixas coletoras e bocas-de-lobo. Porém, estes
projetos não foram disponibilizados à Equipe Técnica.
Ao todo soma-se R$ 19.291.780,35 de investimentos dos Governos Federal e Estadual
nos últimos 10 (dez) anos no município, referente aos projetos de drenagem e pavimentação.
Ressalta-se que, à medida que as vias são pavimentadas, também é executado o projeto de
drenagem pluvial, sem distinção entre os valores investidos para cada serviço. A Secretaria
Municipal de Coordenação e Planejamento informou, ainda, que não possuem projetos que
contemplem o município num todo, mas sim projetos pontuais, conforme as ruas vão sendo
pavimentadas. Nos últimos 10 (dez) anos a média de pavimentação nas vias foi de 14,8 km e
as ruas que contemplaram esses projetos e receberam as intervenções de drenagem pluvial
são as que seguem conforme as Figuras 141 a 145.
Figura 141 - Ruas pavimentadas nos últimos 5 anos com recursos do Governo Federal e Contrapartidas da
Prefeitura e Financiamentos

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020).
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Figura 142 - Ruas pavimentadas nos últimos 5 anos com recursos do Governo Federal e Contrapartidas da
Prefeitura e Financiamentos

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020).
Figura 143 – Pavimentações concluídas em 2018 e em execução

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020).
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Figura 144 – Ruas pavimentadas através do programa de pavimentação comunitária

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020).
Figura 145 – Pavimentações concluídas em 2017 e em execução

Fonte: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento (2020).

Ressalta-se que o município não possui mapa com a rede de drenagem existente, mas
conta com algumas informações sobre seus pontos críticos que seguem no item 5.1.3 Áreas
críticas no município. Todas as ruas urbanas pavimentadas permeáveis e impermeáveis na
zona urbana, apresentadas no item 1.5.3 Pavimentação e Transporte, contam com drenagem
pluvial.
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5.1.3 Áreas críticas no município
O município dispõe de um mapeamento das áreas de risco realizado no ano de 2014,
intitulado de “Ação Emergencial para Reconhecimento de Áreas de Alto e Muito Alto Risco a
Movimentos de Massas e Enchentes”, elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM em
localidades selecionadas pela Defesa Civil Nacional, com o objetivo de mapear, descreve e
classificar as situações com potencialidade para risco. Os trabalhos de campo foram
realizados no período de 19 a 24 de março de 2014, de forma a avaliar as áreas de risco de
deslizamentos de solo, inundação e enxurradas (CPRM, 2014).
O mapeamento de zonas de inundações, enchentes, solapamento de margem de rio e
erosões de margem podem ser visualizados a seguir na Figura 146.
Figura 146 – Áreas urbanas que sofrem com inundações, enchentes, solapamento de margem de rio e erosão de
margem

Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul (2014) e Google Earth (2020).

Pode-se verificar que as áreas de riscos identificadas correspondem também às zonas
com recursos hídricos drenantes na zona urbana. Conforme informações disponibilizadas por
esse mesmo estudo, cada área apresentada possui sua caracterização como pode ser
verificado na Tabela 105.
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Tabela 105 – Características sobre as áreas de risco
N°
N°
Perfil de
Grau de
Área Local
Descrição
moradores pessoas ocupação vulnerabilidade
Ocupação indevida, má drenagem, lixo em local inadequado
Casas e
1 Cristo Rei
300
1500
e construções instáveis
comércio
Pequena drenagem, onde moradores vivem em condições
Marques
Casas e
2
precárias de moradia em seu entorno, má drenagem das
105
315
Ribeiro
comércio
águas superficiais e muito lixo no local
Pequena drenagem, onde moradores vivem em condições
Santo
3
precárias de moradia em seu entorno, má drenagem das
300
1500
Casas
Antônio
águas superficiais e muito lixo no local
Rio
Ocupação indevida, má drenagem, lixo em local inadequado
Alto
4
65
325
Casas
Branco
e construções instáveis
Bom
Ocupação indevida, má drenagem e lixo em local inadequado
5
100
500
Casas
Retiro
causam inundações frequentes
Ponche Ocupação indevida, má drenagem e lixo em local inadequado
6
50
250
Casas
Verde
causam inundações frequentes
O risco induzido. Pequena drenagem, onde moradores vivem
7 Tibiriçá em condições precárias de moradia, má drenagem das águas
84
420
Casas
superficiais e lixo jogado no local
O risco induzido. Pequena drenagem, onde moradores vivem
8 Tibiriçá em condições precárias de moradia, má drenagem das águas
150
315
Casas
Muito Alto
superficiais e lixo jogado no local
O risco induzido. Pequena drenagem, onde moradores vivem
9 Noêmia em condições precárias de moradia, má drenagem das águas
61
305
Casas
superficiais e lixo jogado no local
Ocupação indevida, má drenagem, lixo em local inadequado
10 Marina
106
530
Casas
Alto
e construções instáveis
Antônio
Ocupação indevida e má drenagem causam inundações
Casas e
11 Pereira da
71
355
frequentes
escola
Silva
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2020).
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Grau de
Risco

Sugestão de
intervenção

Alto
Programas de
educação
ambiental,
políticas
habitacionais
e intervenções
estruturais
Muito
Alto

Alto

De acordo com informações do Comitê Participativo (2020), as áreas de risco
levantadas neste estudo continuam sendo as mesmas para o ano de 2020. Segundo um estudo
realizado por Trentin e Dias (2014), entre os anos de 2002 a 2009, a frequência da ocorrência
de inundações em Cachoeira do Sul era de 2 anos, o que é condizente com as notícias
encontradas no G1 – O portal de notícias da Globo, que apresenta notícias sobre inundações
no município nos anos de 2015, 2017 e 2019.
As Figuras 147 e 148, apresentam as áreas de alto risco e muito alto risco,
respectivamente.
Figura 147 – Áreas urbanas de alto risco

Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul (2014) e Google Earth (2020).
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Figura 148 – Áreas urbanas de muito alto risco

Fonte: Prefeitura de Cachoeira do Sul (2014) e Google Earth (2020).

As áreas críticas levantadas pelo estudo citado referem-se a enchentes e inundações de
recursos hídricos, causadas por grandes precipitações e pela ocupação irregular de suas
margens. Ressalta-se que estes locais são os mesmos onde ocorrem alagamentos da rede de
drenagem, pois está inadequada para o escoamento das águas pluviais, em virtude do
crescimento urbano do município. Ainda, o próprio estudo sugere adequações no sistema de
drenagem existente para minimizar os riscos, tais como a execução de obras de melhorias de
infraestrutura urbanística, com a implantação de sistema eficiente de drenagem de águas
pluviais para aumentar a velocidade de escoamento das águas para fora da área de inundação.
5.2. ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E/OU DO PLANO MUNICIPAL DE MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS E/OU DE DRENAGEM URBANA
Cachoeira do Sul dispõe de Plano Diretor Municipal, entretanto não possui Plano
Municipal de Manejo de Águas Pluviais.
Dentre as diretrizes para o manejo de águas pluviais definidas nas legislações
municipais, podem ser citadas:
Lei Orgânica do Município de Cachoeira do Sul
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Art. 139. O Saneamento Básico é uma ação de saúde pública e um serviço público
essencial, de abrangência regional e local, implicando o seu direito na garantia
inalienável ao cidadão de:
II - coleta, disposição e tratamento de esgoto cloacal, dos resíduos sólidos
domiciliares e a drenagem das águas pluviais;
Art. 158. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondose dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, cabendo a todos exigir do Poder
Público a adoção de medidas neste sentido.
§ 1º. O Município desenvolverá ações permanentes de planejamento, proteção,
restauração e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe primordialmente:
II - prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão;
VII - fiscalizar, cadastrar e manter as matas remanescentes no território do Município
e fomentar o florestamento não homogêneo;
VIII - incentivar e promover a recuperação das margens do Rio Jacuí e de outros
corpos d’água e das encostas sujeitas a erosão (CACHOEIRA DO SUL, 1990).
Plano Diretor do Município de Cachoeira do Sul
Art. 18. São consideradas áreas com restrições à ocupação:
§ 2º - Consideram-se Áreas de Interesse Ambiental:
I – As Áreas de Preservação Permanente (matas e demais formas de vegetação que,
por sua natureza, constituam sistemas de preservação da fauna e flora);
II – As Áreas de Interesse Paisagístico – Cultural:
d) As faixas marginais ao longo de cursos d’água;
e) As encostas e topos de morros.
Art. 45 – As Zonas de Proteção Ambiental destinam-se a preservar as matas mais
significativas localizadas dentro do perímetro urbano, controlar a poluição e proteger
as áreas situadas ao longo dos cursos d’água, do leito da via férrea e da nova BR – 153
e as áreas circunjacentes às zonas industriais, através de vegetação de porte
(CACHOEIRA DO SUL, 1883).

Ainda, o Plano Diretor apresenta uma planilha de índices urbanísticos, a qual foi
adaptada para a Tabela 106, e que apresenta a porcentagem do terreno que pode ser
construída, sendo o restante livre para a infiltração da água da chuva, entre outras funções
definidas na lei.
ZONAS
ZONAS RESIDENCIAIS

ZONAS COMERCIAIS

ZONAS INDUSTRIAIS
ZONA DE OCUPAÇÃO
EXTENSIVA

Tabela 106 – Taxa de ocupação das edificações
TAXA DE OCUPAÇÃO (%)
USO CARACTERÍSTICO
USO ADMITIDO
USO CONTROLADO
ZR1
66
50
40
ZR2
66
50
50
ZR3
75
66
50
ZC1
75
75
50
ZC2
75
75
50
ZC3
75
66
40
ZC4
75
66
40
ZI1
66
66
66
ZI2
66
66
ZOE

50

40

-

Fonte: Adaptada do Plano Diretor (1983).

Dentre as medidas de controle das águas pluviais Bertoni e Tucci (2003) citam:
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•

Medidas Estruturais: corresponde às obras que podem ser implantadas visando à
conformidade e/ou prevenção das inundações. Elas são divididas em intensivas e
extensivas.
- Intensivas: são divididas em quatro tipos: de aceleração, de escoamento (canalização
e obras correlatas), de retardamento do fluxo (reservatório, bacias de detenção/
retenção, restauração de calhas naturais), desvio de escoamento (túneis de derivação
e canais de desvio) e as que juntem a introdução de ações individuais visando tornar as
edificações à prova de enchentes.
- Extensivas: correspondem aos pequenos armazenamentos disseminados na bacia, à
recomposição de cobertura vegetal e ao controle de erosão do solo, ao longo da bacia
de drenagem.

•

Medidas não Estruturais: são aquelas que podem reduzir os danos provocados por
inundações através da “convivência” com o ciclo do rio, com a elaboração de
programas, normas, regulamentos e sistemas de alerta que tenham por objetivo
conscientizar e dar diretrizes à população sobre usos e ocupações do solo, manutenção
dos dispositivos de drenagem e, de forma geral, organizar o ambiente do município. As
medidas não estruturais são concebidas em nível de bacias hidrográficas, elas podem
ser preventivas ou corretivas.
- Preventivas: regulamentação do uso e ocupação do solo, preservação das áreas
ribeirinhas, manutenção da zona de mata ciliar e de enchente natural, manutenção de
áreas verdes no espaço urbano, criação de programas de educação e conscientização
ambiental, sistemas de alertas para inundações, controle e manutenção dos sistemas
de água e esgotos, zoneamento e ordenação do espaço urbano, concepção de
diretrizes e legislação normativa no tema, entre outros.
- Corretivas: Podem ser, por exemplo, a desocupação das áreas de risco de inundações,
ajustes de conduta e de ocupação gradativos do espaço urbano, legislação aplicável,
entre outras.
Dessa forma, observa-se que o município possui medidas não estruturais preventivas,

quando dispõe em legislação municipal sobre a proibição de lançamento de resíduos e águas
residuárias nas redes de drenagem pluvial; quando regulamenta o uso e ocupação do solo,
bem como a ordenação do espaço urbano e a definição da taxa de ocupação das edificações.
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Ainda, conta com medidas estruturais já que no município há obras implantadas visando à
conformidade e/ou prevenção das inundações, como as estruturas de macro e micro
drenagem já citadas anteriormente.
Apesar do município conter mapeamento de áreas de risco, não possuí um
levantamento dos pontos em que ocorrem alagamentos na zona urbana em virtude do
dimensionamento inadequado da drenagem pluvial.
No entanto, entende-se que a drenagem pluvial está ineficiente, já que sofre com
problemas de alagamentos e inundações e, dessa forma, vê-se a necessidade de elaborar um
Plano Diretor de Drenagem Urbana em Cachoeira do Sul.
5.3. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO EXISTENTE SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E SEU
REBATIMENTO NO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo em Cachoeira do Sul é a Lei
Municipal nº 1.936/1982, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras
providências. Esta lei, define que:
Art. 10 – Os projetos de loteamentos deverão destinar, no mínimo 35% da gleba para
logradouros públicos, áreas de recreação e áreas de uso público especial, que
passarão ao domínio do Município pela inscrição do loteamento no Registro de
Imóveis.
Art. 11 – É de responsabilidade exclusiva do loteador a instalação de redes e
equipamentos para o abastecimento de água potável, de redes de energia elétrica e
de redes de drenagem pluvial, a execução de obras de abertura das vias de
comunicação, colocação do meio-fio e sarjeta, bem como a execução das pontes e
dos muros de arrimo necessários.
Art. 18 – A Prefeitura indicará na planta apresentada as diretrizes a serem observadas
no projeto:
III – quando for o caso, as faixas de terrenos necessárias ao escoamento das águas
pluviais.
Art. 22 – O projeto deverá atender à orientação fornecida quanto às diretrizes a que
se refere o artigo 18, conforme as indicações na cópia da planta devolvida. Deverá ser
elaborado na escala 1:1000, em três (3) cópias, por profissional devidamente
habilitado pelo CREA e ser assinado por este e pelo loteador ou seu representante
legal e deverá conter:
VIII – projeto de drenagem das águas pluviais.
Art. 32 – Para fins de inscrição do loteamento no Registro de Imóveis, o loteador
deverá executar, no mínimo, as vias de circulação, a demarcação dos lotes e quadras,
bem como as obras de escoamento das águas pluviais, ficando as outras obras
condicionadas ao Termo de Compromisso.
Art. 46 – Para o desmembramento de terrenos deverá ser requerida a aprovação do
projeto pela Prefeitura, mediante a apresentação do título de propriedade do imóvel
e da respectiva planta contendo as seguintes indicações:
I – dotadas de redes e equipamentos para o abastecimento de água potável, energia
elétrica, iluminação pública e drenagem pluvial, que não resulte em mais de 5 (cinco)
lotes (CACHOEIRA DO SUL, 1982).
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Os loteamentos e as edificações devem respeitar as disposições da lei citada
anteriormente, ao incluir os sistemas de drenagem pluvial e áreas verdes permeáveis em seus
projetos, de modo a controlar o escoamento superficial e evitar possíveis alagamentos.
As disposições da lei auxiliam a administração pública na prevenção da proliferação de
loteamentos executados sem condições técnicas adequadas, ocupação de áreas impróprias,
adensamento de assentamentos precários e ocupação inadequada das áreas de
armazenamento. Entretanto, foi possível verificar nas análises a campo que o município conta
com alguns loteamentos e ocupações irregulares. Segundo informações do município, os
empreendimentos são fiscalizados antes de serem construídos, porém há casos em que os
munícipes ocupam locais inadequados sem a aprovação do município.
As diretrizes estabelecidas nas legislações municipais estão de acordo com a Lei nº
11.445/2007, contemplando as peculiaridades locais através de métodos, técnicas e
processos, de modo a articular a proteção ambiental, a promoção da saúde e outras ações
para a melhoria da qualidade de vida da população.
5.4. DESCRIÇÃO DA ROTINA OPERACIONAL, DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE
DRENAGEM NATURAL E ARTIFICIAL
De acordo com informações repassadas pelo Comitê Participativo (2020), os serviços
de manutenção dos sistemas são realizados sem uma frequência periódica, apenas quando há
entupimentos e/ou quando solicitados, ou seja, a manutenção é corretiva e não há
manutenção preventiva desses sistemas, pois não existe um planejamento das ações de
manutenção e limpeza dos sistemas.
Pode-se verificar uma periodicidade para a varrição de vias e passeios públicos, assim
como poda de árvores na área urbana do município. Este serviço é realizado por funcionários
da Secretaria Municipal de Obras que são responsáveis pela manutenção da pavimentação e
saneamento nas vias públicas.
Ressalta-se que as campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, em relação aos resíduos sólidos, também contemplam a drenagem pluvial ao
solicitar que o lixo seja colocado na rua nos dias de coleta, e que se for descartado
incorretamente pode entupir bueiros e córregos. Isso evita o lançamento de resíduos sólidos
nas redes de drenagem, o que auxilia no controle de entupimentos e alagamentos.
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A Secretaria de Obras ainda realiza reparos e atendimento de rompimentos de
tubulações do sistema de drenagem, assim como em sarjetas da zona rural, contudo, não há
registros desses rompimentos.
Cachoeira do Sul possui canal de ouvidoria através de seu Site e presencial. Conforme
informações repassadas pelo Comitê Participativo (2020), não há registros de reclamações e
sugestões específicas quanto à drenagem pluvial urbana por parte da ouvidoria, entretanto, o
canal de ouvidoria informou que há reclamações quanto a ligações clandestinas de esgoto na
rede pluvial. Ainda, o município recebe sugestões e reclamações referentes aos serviços de
drenagem urbana através da rede social oficial, sendo este meio de comunicação utilizado
pelo município para informar à população sobre bloqueios das ruas em virtude da realização
de obras.
5.5. IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SISTEMA ÚNICO (COMBINADO) E DE SISTEMA MISTO
O sistema de drenagem urbana existente é do tipo separador absoluto, ou seja, existem
tubulações separadas para a coleta de esgoto e de águas pluviais, segundo o município. Ainda,
todas as vias pavimentadas do município possuem rede de drenagem de águas pluviais, sendo
que existem galerias maiores que atravessam sob a rodovia.
O município não dispõe de informações quanto a ligações clandestinas de esgoto em
rede de drenagem pluvial, porém, estas podem existir.
5.6. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS RELACIONADOS AO SERVIÇO DE
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Uma das deficiências do sistema de drenagem é a obstrução das bocas-de-lobo com
resíduos sólidos urbanos ou de varrição pública, que impedem a passagem da água e podem
ocasionar eventuais alagamentos em casos de grandes precipitações. Para solucionar este
problema, é importante haver caixas de limpeza e inspeção, em que os sólidos mais densos
sedimentam e ficam retidos nesta unidade, facilitando a manutenção preventiva.
Segundo informações do município, há um ponto específico na área urbana que alaga
em períodos de grandes precipitações, pois a rede de drenagem pluvial é direcionada a este
ponto, o qual está localizado em uma cota topográfica mais baixa. Além disso, a Rádio
Fandango, localizada no município, publicou uma notícia em março de 2019 referente ao
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entupimento de bueiros em dois locais da rede urbana, causado pelo acúmulo de sujeira. A
Figura 149 apresenta a localização dos casos citados.
Figura 149 – Ocorrência de alagametos e entupimento de bueiros

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (2020) e Rádio Fandango (2019).

Em abril de 2019, a precipitação intensa ocasionou a abertura de uma cratera no local
na Rua Esperanto, entre as ruas Conde de Porto Alegre e Ramiro Barcelos, proximidades da
Fenarroz (Figura 150), onde a Secretaria Municipal de Obras havia feito uma nova canalização
de drenagem de uma sanga afluente do Arroio Amorim, a qual transborda toda vez que chove,
segundo informações do Jornal O Correio (2019a). A alegação era de que a galeria que
comporta a sanga não dava vencimento à vazão da água e por isso, na época, foram instalados
15 tubos com diâmetro maior; entretanto, a força da água destruiu a canalização (Figura 151).
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Figura 150 – Local com ocorrência de abertura de cratera em abril de 2019

Fonte: Adaptado do Jornal O Correio (2019a) e Google Earth (2020).
Figura 151 – Ocorrência de alagameto no Cerro dos Peixoto

Fonte: Jornal O Correio (2019a).

Além destes pontos, ocorrem problemas relacionados a drenagem pluvial na área rural,
em períodos de grandes precipitações, em virtude da inexistência de canais de expurgo das
águas. Em maio de 2019, as regiões afetadas foram o distrito de Cordilheira, Bosque, Faxinal
da Guardinha, Barro Vermelho e Cerro dos Peixoto, conforme apresentado na Figura 152. A
ocorrência de alagamento nestas localidades causa a interrupção da passagem de veículos
(Figura 153) e estragos em propriedades rurais.
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Figura 152 – Locais com ocorrência de alagamentos em maio de 2019
Legenda
Limites do município de Cachoeira do Sul
Área urbana de Cachoeira do Sul
Regiões afetadas
Cordilheira
Bosque
Faxinal da Guardinha
Barro Vermelho
Cerro dos Peixoto

Fonte: Adaptado do Jornal O Correio (2019b) e Google Earth (2020).
Figura 153 – Ocorrência de alagameto no Cerro dos Peixoto

Fonte: Jornal O Correio (2019b).

Outro problema identificado é a provável ligação clandestina de redes de esgoto e
águas de lavagem nas redes pluviais, em virtude do aspecto das águas dos sistemas de
macrodrenagem.
Segundo o município, há ocorrências de inundações, enchentes, solapamento de
margem de rio e erosões de margem dentro do perímetro urbano municipal, caracterizando
zonas de alto e muito alto risco.
Não foram informados pelo município problemas em relação ao diâmetro das
tubulações, também não foram identificados a campo voçorocas, erosões, solo compactado,
entre outros problemas que podem ser causados pela falta de controle da drenagem pluvial.
Contudo, em janeiro de 2020, a Secretaria Municipal de Obras realizou a recuperação de
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estrada na divisa entre Cachoeira do Sul e Encruzilhada, devido a uma grande erosão que
causou uma cratera em parte da estrada com mais de 12 metros de fundura (CARLOS
SIMONETTI, 2020).
Quanto aos piores eventos, em Cachoeira do Sul ocorreram grandes precipitações e
chuvas de granizo em outubro de 2019, sendo um dos maiores registrados nos últimos 5 anos.
Segundo a Rádio Fandango (2019), o município entrou para a lista dos municípios com grandes
estragos devido aos temporais, já que rajadas de vento destelharam casas e derrubaram
árvores (CARLOS SIMONETTI, 2019).
5.7. LEVANTAMENTO DA OCORRÊNCIA DE DESASTRES NATURAIS NO MUNICÍPIO
RELACIONADOS COM O SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
O

processo

de

urbanização

do

município

traz

consequências

como

a

impermeabilização do solo devido a pavimentação das ruas e da construção das edificações.
Destaca-se que se tal processo não for muito bem estudado e estruturado pode acarretar em
desastres naturais no município tais como inundações, deslizamentos, carreamento de terras
e sedimentos, entre outros. Como mencionado anteriormente no item 5.1.3 Áreas críticas no
município, o município conta com locais de risco de desastres provindos de intensa
precipitação, tais como enchentes e inundações, que podem gerar danos em pontes, estradas,
estruturas e casas, podendo trazer consequência aos munícipes que habitam as localidades
que sofrem com esses problemas.
Cachoeira do Sul teve um crescimento populacional e urbanístico acelerado e, por
conta disso, muitos locais foram ocupados irregularmente, tais como a localidade de Cristo
Rei, onde foi ocupada a zona de alagamento do rio Jacuí e, em virtude disso, ocorrem
inundações em períodos de grandes precipitações. Neste local existe o sistema de drenagem
pluvial, porém este foi danificado pela construção irregular de residências do tipo misto e
madeira, além de ligação de esgoto na rede pluvial e, dessa forma, tem sua eficiência afetada.
5.8. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
O manejo de águas pluviais no município é de responsabilidade da Secretaria Municipal
de Obras quanto à manutenção de estradas, ruas, desassoreamento de sangas e arroios,
construção de pontes, limpeza de bocas de lobo, limpezas e ornamentação de ruas e praças.
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O município não dispõe de gestor técnico responsável e quadro de funcionários específico
para estes serviços, ou seja, os trabalhadores da secretaria são direcionados conforme a
demanda. Ainda, não foi informado o perfil técnico dos funcionários que prestam estes
serviços.
Além desta, as demais secretarias municipais também participam da organização dos
serviços de drenagem pluvial, com suas respectivas responsabilidades. A Secretaria Municipal
de Administração é responsável pela elaboração da legislação municipal e pela compra e
distribuição de materiais para a execução dos serviços. A Secretaria Municipal da Fazenda
realiza o processamento contábil da receita e despesa, além de administrar e prestar contas
dos recursos transferidos pelo Estado e União. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza
campanhas de educação ambiental e também auxilia na prestação dos serviços de limpeza
dos sistemas de drenagem pluvial quando necessário. A Secretaria Municipal do Interior e
Transportes realiza a construção e conservação de estradas e caminhos municipais, obras
complementares como pontes, pontilhões e bueiros.
5.9. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS
Cachoeira do Sul não dispõe de mecanismos de cobrança, na forma de tributos ou
taxas, pelos serviços de manejo de águas pluviais. Entretanto, em relação ao Código Tributário
Municipal, há a disposição sobre a taxa de limpeza pública, em que, dentre os serviços
prestados contemplados estão:
a) varrição, lavagem e irrigação;
b) limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e córregos;
c) capinação;
d) desinfecção de locais insalubres.
Entretanto, somente uma parcela desta taxa é destinada à drenagem pluvial,
inexistindo outra forma de cobrança.
Para a operação e manutenção destes serviços, dentre as metas e prioridades para o
exercício de 2020 contém o Programa 0013 de Saneamento Geral, o qual possui o objetivo de
manter e ampliar o sistema de drenagem. As ações deste programa, assim como os valores
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para o cumprimento das metas estão descritas a seguir na Tabela 107, sem a distinção entre
despesas com pessoal, materiais, equipamentos e deslocamentos.
Tabela 107 – Despesas anuais de Saneamento Básico Urbano e Rural em 2020
Unidade de
Ação / Produto
2020
Medida
024 - Implementação do Saneamento Básico e Fábrica de Tubos
Atividade
220.000,00
126 - Saneamento Básico e Ambiental Atividade Mantida
Atividade
997.000,00
168 - Implementação do Saneamento Básico Rural Atividade Mantida
Atividade
78.570,00
TOTAL DO PROGRAMA
1.295.570,00
Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul (2020).

Dessa forma, observa-se que o investimento em atividades relacionadas à drenagem
pluvial é alto e o valor arrecadado com a taxa de limpeza pública é dividido em diversas
atividades, o que prejudica a elaboração de projetos de melhorias no sistema.
5.10. CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
SEGUNDO INDICADORES
Cachoeira do Sul não dispõe de indicadores de desempenho para a prestação de
serviço de manejo de águas pluviais. Quanto aos indicadores do SNIS, a Tabela 108 apresenta
a evolução dos indicadores com dados de 2015 e 2017, obtidos pelo Sistema DMAPU
(Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas).
Tabela 108 - Indicadores do SNIS DMAPU para Cachoeira do Sul
INDICADORES
2015 2017
IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado
100
28,6
nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das
Águas Pluviais Urbanas
IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Unidades Tributadas
IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das
Águas Pluviais Urbanas
IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo
das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do Município
IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do
Município
IN021 - Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais
subterrâneos na área urbana
IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com
Parques Lineares
IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta
IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização
Fechada
IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques
IN035 - Volume de reservação de águas pluviais por unidade de área urbana
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0

Unidades
%

R$/unidades
ano
R$/unidades
tributadas anos
R$/unidades
25,00
ano

0

0,2

%

60

5,0

%

-

0,0

%

-

%

-

0,0

%

-

0,0

%

-

0,0
-

%
m³/km²

IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação
IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos
IN042 - Parcela de área urbana em relação à área total
IN043 - Densidade Demográfica na Área Urbana
IN044 - Densidade de Domicílios na Área Urbana
IN046 - Índice de Óbitos
IN047 - Habitantes Realocados em Decorrência de Eventos Hidrológicos
IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais Urbanas
IN049 - Investimento per capita em drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Urbanas
IN050 - Diferença relativa entre despesas e receitas de Drenagem e Manejo
de Águas Pluviais urbanas
IN051 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana

6,7
0,5
100
0
0
0,00
467,00

0,6
0,4
53,55
0
0
0
957

0

6,84

-

6,84

-

0,00

%

1,00

0

IN053 - Desembolso de investimentos per capta

-

6,84

un/km²
R$/habitante
ano

IN054 - Investimentos totais desembolsados em relação aos investimentos
totais contratados
(-) Dados indisponíveis. Sem dados para o ano de 2016.
Fonte: SNIS (2019).

1,00

%
%
%
pes/ha
dom/ha
obi./[10]^5 hab
pes. /[10]^5 hab
R$/habitante
ano
R$/habitante
ano

%

Os índices apresentados não são coerentes com as informações levantadas no
município, o que dificulta a avaliação do manejo de águas pluviais a partir destes.
A prestação de serviços de manejo de águas pluviais em Cachoeira do Sul se encontra
intermediária, visto que foi implantado o sistema de drenagem pluvial nas vias pavimentadas,
mas ainda há problemas com alagamentos e inundações. Adicionalmente, por mais que o
município conte com mapeamento de suas zonas de riscos, há a necessidade de implantação
de um banco de dados para registro de grandes precipitações e eventos de desastres naturais
e ambientais para maior controle dos problemas encontrados.
6. MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos são, de acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos no estado sólido
e semissólido resultantes de atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais,
agrícolas, de serviços e de varrição, bem como lodos provenientes de sistemas de tratamento
de água e esgoto, gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, além de
líquidos que não podem ser lançados na rede pública de esgotos ou corpos de água devido às
suas características, ou que exijam soluções técnicas economicamente inviáveis (ABNT, 2004).
Conforme preconiza a Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
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I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências
urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios;
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade,
patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou
norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.
Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d”
do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua
natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo
poder público municipal.

O Art. 3 da Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe que o Poder Público e a
coletividade são responsáveis pela efetividade das ações relacionadas aos resíduos sólidos
gerados, bem como, cabe aos municípios e ao Distrito Federal a gestão dos resíduos gerados
em seus territórios. Ainda, no Art. 13, cita que, para os municípios terem acesso aos recursos
da União destinados a empreendimentos e serviços referentes à limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos, é obrigatória a elaboração de Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos para os resíduos sólidos gerados e administrados em seus territórios (BRASIL, 2010b).
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser inserido no Plano
Municipal de Saneamento Básico, conforme determina o Decreto nº 7.404/2010, que
regulamenta a Lei nº 12.305/2010, o qual dispõe:
Art.54, § 2º - O componente da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos
do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos poderá estar inserido no
plano de saneamento básico previstos no Art. 19 da Lei nº 11.445/07, devendo
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respeitar o conteúdo mínimo referido no Art. 19 da Lei nº 12.305/10, ou o disposto no
Art.51, conforme o caso (BRASIL, 2010a).

Cachoeira do Sul está com seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em
desenvolvimento, integrado ao Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando os
resíduos gerados e administrados em seu território.
A população do município tem características socioeconômicas e culturais urbanas e
rurais, produzindo um volume heterogêneo de resíduos sólidos, de origem variada, em
atividades diversas no setor produtivo e no setor de consumo, sendo que a responsabilidade
do município no gerenciamento dos resíduos sólidos é somente daqueles provenientes de
residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, e de limpeza pública
urbana. A Tabela 109 apresenta a origem dos resíduos e a respectiva responsabilidade pelo
gerenciamento.
Tabela 109 - Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos
Origem do Resíduo
Responsável
Domiciliar
Município
Comercial
Município
Limpeza pública
Município
Saneamento básico
Gerador/ Município
Industrial
Gerador
Serviço de saúde
Município (unidades de saúde pública)
Construção civil
Gerador (pequenos volumes)
Agrossilvopastoril
Gerador
Serviços de transportes
Gerador
Mineração
Gerador
Perigosos
Gerador
Fonte: Empresa Executora (2020).

Para o estabelecimento de regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento
de resíduos sólidos sujeitos ao plano de gerenciamento específico, devem ser considerados o
disposto na Lei Federal nº 12.305/10 e seu regulamento (Decreto Nº 7.404/10), as normas
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e do SNVS
(Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), as disposições pertinentes da legislação federal e
estadual, bem como as seguintes normas, entre outras:
•

ABNT NBR 10.157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projetos,
construção e operação;

•

ABNT NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação;

•

ABNT NBR 12.807/93 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia;

•

ABNT NBR 12235/04 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;
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•

ABNT NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação; ABNT NBR 7500
– Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produtos;

•

ABNT NBR 7501 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia;

•

Resolução CONAMA Nº 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos;

•

Resolução CONAMA nº 307/2002;

•

Resolução CONAMA nº 313/2002;

•

Resolução CONAMA nº 358/2005;

•

Resolução RDC ANVISA nº 222/2018.

6.1. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO
6.1.1 Resíduos domiciliares
Em relação aos resíduos sólidos domésticos, a Lei Orgânica Municipal define que
Art. 7º. Compete ao Município, além das atribuições previstas constitucionalmente, as
seguintes:
(...) VIII - disciplinar a limpeza das vilas e dos logradouros públicos, a remoção do lixo
domiciliar ou hospitalar e detritos de qualquer natureza (CACHOEIRA DO SUL, 1990).

Já a Lei Municipal nº 212/1951, que define o Código de Posturas, define que
Art. 52. É proibido, na zona urbana, sob pena de multa:
a) jogar lixo de qualquer espécie nas vias públicas ou outros logradouros;
(...) e) transportar areia, aterro, entulho, lixo, serragem, cascas de cereais, penas de
aves e semelhantes em veículos carregados em excesso, ou sem as devidas
precauções;
Art. 53. É proibido depositar lixo para coleta em recipientes que não sejam do tipo
aprovado pela Municipalidade. Infração: multa.
Art. 332. Todo o estabelecimento comercial é obrigado a manter seu recinto em
perfeita limpeza e higiene e a ter, em lugar visível e acessível, recipiente de lixo.
Infração: multa.
Art. 563º. É proibido revolver o conteúdo dos recipientes de lixo, ou neles colocar
matérias infectadas ou, por qualquer forma, perigosa. Infração: no primeiro caso,
encaminhamento do faltoso à Polícia, e, no segundo, multa.
Art. 574º. O lixo retirado da cidade será transformado em adubo orgânico, pelo
sistema de fermentação em câmaras fechadas (tratamento celular zimotérmico), ou
outro aconselhado pela técnica.
Art. 575º. Serão mantidas, em lugares apropriados e devidamente aparelhados, uma
ou mais fábricas de utilização do lixo.
Art. 666. Enquanto a Municipalidade não dispuser de fornos apropriados à incineração
do lixo, ou de câmaras apropriadas a sua transformação em adubo, será o mesmo
depositado em local previamente designado pela Municipalidade (CACHOEIRA DO
SUL, 1951).
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Ainda, a Lei Municipal nº 3.393/2003, a qual institui o Código Ambiental do município,
define que
Art. 89. A disposição de quaisquer resíduos no solo, sejam líquidos, gasosos ou sólidos,
só será permitida mediante comprovação de sua degradabilidade e da capacidade do
solo de autodepurar-se (...) (CACHOEIRA DO SUL, 2003).

Cachoeira do Sul dispõe de coleta conteinerizada e regular, através de contrato com
empresa terceirizada, e coleta seletiva realizada pela COCARI. A cobertura na área urbana é de
100% da população, com coleta conteinerizada e regular, na área rural é de 100% com coleta
regular, enquanto que a coleta seletiva é realizada somente em alguns locais na área urbana.
Ressalta-se que a fiscalização dos contratos e das prestações de serviço são de
responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Ainda,

dispõe

de

ouvidoria

no

site

oficial

do

município

(https://www.cachoeiradosul.rs.gov.br/portal/ouvidoria), onde são recebidas sugestões,
críticas e reclamações da população em relação ao serviço prestado. Entretanto, o município
não dispõe de avaliação quali-quantitativa da participação, inviabilizando a análise das
informações.
6.1.1.1 Geração de resíduos domiciliares
Para avaliar a composição física dos resíduos sólidos domiciliares é realizado o estudo
gravimétrico, a fim de identificar, quantificar e determinar os tipos de resíduos gerados em
determinada região, permitindo, assim, a realização de um gerenciamento de resíduos eficaz
para o local estudado. Por meio desta análise, pode-se estabelecer o percentual dos diferentes
tipos de resíduos (orgânico, papel, plástico, metal, etc.) em determinada região, desse modo,
pode-se dimensionar sistemas de tratamento de resíduos, como pátios de compostagem e
central de triagem, por exemplo.
A caracterização quali-quantitativa dos resíduos domiciliares de Cachoeira do Sul
consistiu na coleta, segregação e pesagem dos resíduos da área urbana, para coleta
conteinerizada e regular, e rural para coleta regular, realizada nos dias 12 e 13 de fevereiro de
2020, na Estação de Transbordo do município. A data escolhida para a realização dos estudos
foi fora de época de feriados prolongados para evitar distorções de sazonalidade.
As coletas dos resíduos sólidos, nos dois dias em que ocorreram as gravimetrias, foram
realizadas pelo caminhão da empresa contratada para este fim. Ao chegar na Estação de
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Transbordo, o caminhão basculava a totalidade de resíduos coletados, formando uma pilha
(Figura 154), e desta pilha os resíduos foram selecionados aleatoriamente, de modo a compor
uma amostra representativa para cada tipo de coleta (Figura 155). Os pontos de amostragem
da pilha foram definidos conforme sugere a NBR 10.007/2004, com seções na base e no meio
da pilha, já que não foi possível proceder ao espalhamento da pilha e efetuar o quarteamento
em virtude da quantidade elevada de resíduos coletados pelo caminhão.
Figura 154 – Pilhas de resíduos

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 155 – Amostras de resíduos antes da gravimetria

Fonte: Empresa Executora (2020).

Assim, foram coletadas as quantidades de resíduos apresentadas na Tabela 110 para
cada tipo de coleta efetuada no município.
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Data
12.02.2020
13.02.2020
TOTAL

Tabela 110 – Quantidade de resíduos coletados para gravimetria
Área urbana
Coleta conteinerizada
Coleta regular
390,10 kg
357,70 kg
60,60 kg
150,70 kg
450,70 kg
508,40 kg
Fonte: Empresa Executora (2020).

Área rural
Coleta regular
135,00 kg
63,30 kg
198,3 kg

Na sequência, procedeu-se o rompimento das embalagens acondicionadoras que
continham os resíduos e estes foram segregados conforme sua tipologia, entre material
reciclável, orgânico, rejeito, perigosos, de saúde, da construção civil e volumosos conforme
segue:
•

Resíduos recicláveis: são aqueles considerados como materiais de interesse de
transformação, e foram separados de acordo com a sua composição: papel,
papelão, plásticos em geral, PET, embalagens tetrapak, alumínio, vidro, roupas
e calçados, e eletrônicos;

•

Resíduos orgânicos: são os materiais de origem animal ou vegetal, tais como:
cascas de fruta, restos de comida, restos de erva-mate, folhas e todos os
resíduos suscetíveis de compostagem;

•

Rejeitos: são todos os materiais que não podem ser tratados ou recuperados,
não apresentando outra possibilidade além da disposição final ambientalmente
adequada, como: papel higiênico, fraldas, absorventes, guardanapos, entre
outros. Também são considerados rejeitos os materiais recicláveis
contaminados com rejeitos, visto que a reciclagem destes materiais fica
comprometida;

•

Resíduos perigosos: são aqueles que, em função de suas propriedades físicoquímicas e infectocontagiosas, podem apresentar riscos à saúde pública e ao
meio ambiente, como: embalagens de óleo, lâmpadas fluorescentes,
embalagens de agrotóxicos, latas de tintas, pilhas, baterias, entre outros;

•

Resíduos de saúde: são aqueles gerados nos serviços de saúde, tais como:
seringas, seringas com agulhas, medicamentos, curativos e outros materiais
contaminados com sangue;
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•

Resíduos da construção civil: são todos os materiais gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras, como: latas de tinta, restos de
cimento, restos de madeiras, baldes com cimento, entre outros;

•

Resíduos volumosos: são móveis, eletrodomésticos fora de uso, grandes
embalagens, peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção
de áreas verdes públicas ou privadas e outros.

Cabe ressaltar que não se obteve resíduos classificados como orgânicos pois estavam
misturados aos demais resíduos. A seguir, está apresentada na Tabela 111 a gravimetria
realizada na área urbana e na área rural.
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Tabela 111 – Fotos da gravimetria dos resíduos sólidos urbanos
Tipo de
resíduo

Registro fotográfico

Recicláveis

300

Rejeitos

Poda de
árvores /
varrição

Eletrônicos

Perigosos

301

Resíduos
de saúde

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Dessa forma, a composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares está
apresentada nas Figuras 156, 157 e 158 nas áreas urbana e rural, respectivamente.
Figura 156 – Composição gravimétrica dos resíduos da coleta conteinerizada da área urbana

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 157 – Composição gravimétrica dos resíduos da coleta regular da área urbana

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 158 – Composição gravimétrica dos resíduos da coleta regular da área rural

Fonte: Empresa Executora (2020).

Analisando as Figuras 156, 157 e 158 apresentadas anteriormente, pode-se observar
que os materiais orgânicos e os rejeitos correspondem, juntos, a 63,57%, 61,55% e 71,10% para
as coletas conteinerizada, regular urbana e regular rural, respectivamente, dos resíduos
sólidos coletados no município. Entretanto, a maioria destes resíduos eram rejeitos, dessa
forma, supõe-se que grande parte dos resíduos orgânicos da área rural são destinados à
compostagem doméstica ou para alimentação animal. O PERS (2014) considera que 65% da
composição média dos RSU são materiais orgânicos e que 15% são rejeitos, e, comparando
com os valores encontrados na gravimetria, Cachoeira do Sul gera uma quantidade elevada de
rejeitos, visto que os resíduos não são segregados corretamente.
Ainda, salienta-se que em todas as coletas havia resíduos de podas e varrição, os quais
não deveriam ser encaminhados para a coleta pública e poderiam ser incorporados aos
resíduos orgânicos.
Destaca-se que os resíduos perigosos (latas de tinta, embalagens de óleo, embalagens
de agrotóxicos, lâmpadas fluorescentes, medicamentos e pilhas) estão presentes nos RSU
gerados pelo município, porém, deveriam ser devolvidos aos comerciantes ou distribuidores
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para serem encaminhados aos fabricantes ou importadores, responsáveis pela destinação
adequada destes materiais objetos de logística reversa, conforme a Lei Federal nº 12.305/2010.
Assim, através do estudo gravimétrico, obteve-se um percentual de 15,4% de materiais
passíveis de reciclagem para a coleta conteinerizada e 16,2% para a coleta regular urbana, e
22,0% para a coleta regular rural. A Figura 159 apresenta o percentual total de geração dos
resíduos considerados recicláveis (16,71%), orgânicos/rejeitos (73,42%) e outros (4,68%) –
nestes enquadram-se os resíduos perigosos, RCC e RSS – encontrados na gravimetria.
Ressalta-se que havia diversos materiais que poderiam ser reciclados misturados aos rejeitos,
impossibilitando sua classificação como reciclável. A realização do estudo de caracterização
gravimétrica demonstra que os rejeitos são predominantes na composição dos resíduos
sólidos gerados tanto na área urbana como na área rural de Cachoeira do Sul, demonstrando
que não há colaboração plena por parte dos munícipes no que tange a segregação dos
resíduos.
Figura 159 – Composição gravimétrica total

Fonte: Empresa Executora (2020).

A partir das pesagens de resíduos recebidas na destinação final, durante o ano de 2019,
estimou-se a geração de 40,55 toneladas de resíduos por dia, sendo este valor referente ao
total coletado no município, sem distinção do tipo de coleta. Dessa forma, não foi possível
calcular a geração per capita urbana e rural, somente para a população total do município
estimada pelo IBGE como 82.201 no ano de 2019, conforme a Tabela 112. Ressalta-se que os
caminhões coletores de resíduo da coleta conteinerizada e regular rural não são pesados, e a
pesagem dos caminhões da coleta regular urbana não foi repassada.
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Geração diária total
(kg)
40.550,00

Tabela 112 – Geração de resíduos
Geração diária per capita
Geração mensal total
(kg)
(kg)
0,49
1.216.500,00
Fonte: Empresa Executora (2020).

Geração mensal per
capita (kg)
14,80

Na Região Sul, a geração per capita de resíduos em 2018 era de 0,76 kg/hab/dia
(ABRELPE, 2019), ou seja, a geração per capita de Cachoeira do Sul é inferior à taxa estadual.
Conforme o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul – PERS (2014), a taxa de
geração per capita de resíduos sólidos urbanos (RSU) modifica conforme a realidade
demográfica do município (Tabela 113). Cachoeira do Sul se encontra dentro da média
adotada para municípios de médio porte, considerando a geração per capita total.
Tabela 113 - Taxas de geração per capita de RSU por faixa populacional adotadas para o RS
Faixa Populacional
Geração per capita
Porte do município
Número de municípios
(habitantes)
(kg/hab.dia)
Pequeno Porte
Até 50.000
455
0,65
Médio Porte
De 50.001 a 300.000
38
0,8
Grande Porte I
De 300.001 a 1 milhão
3
0,9
Grande Porte II
Mais de 1 milhão
1
1,1
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015).

Entretanto, a geração per capita calculada para o município também é inferior à
geração per capita de municípios de pequeno porte, o que pode estar relacionado à coleta
seletiva realizada pela COCARI, pois estes resíduos não estão contabilizados nesta taxa,
somente os resíduos da coleta conteinerizada, coleta regular urbana e rural.
Em relação a quantidade de resíduos recicláveis das coletas citadas, conforme verificase na Figura 159 apresentada anteriormente, quase 17% dos resíduos encaminhados à Estação
de Transbordo do município podem ser reciclados, totalizando em média 6,8 toneladas por
dia (Tabela 114), conforme gravimetria realizada. Ressalta-se que uma parte destes resíduos é
segregado pelos catadores informais da Estação de Transbordo, porém não se tem
informações desta quantidade, enquanto que o restante é encaminhado para a destinação
final em aterro sanitário.
Geração diária total
de reciclável (kg)
6.848,90

Tabela 114 – Geração de resíduos recicláveis
Geração diária per
Geração mensal total de
capita de reciclável (kg)
reciclável (kg)
0,08
205.466,85
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Geração mensal per
capita de reciclável(kg)
2,50

Quanto aos resíduos recicláveis coletados pela COCARI através da coleta seletiva na
área urbana, a Tabela 115 apresenta a quantidade coletada nos anos de 2018 e 2019. Observase que aumentou a coleta de resíduos recicláveis no ano de 2019 em relação ao ano anterior,
que pode ser explicada pela maior geração destes resíduos ou pelo aumento da segregação
por parte dos munícipes.
Tabela 115 – Média mensal de resíduos recicláveis coletados pela COCARI
Ano
2018
2019
kg/mês
40.253,80
42.103,75
Fonte: COCARI (2019).

Considerando os resíduos recicláveis verificados na gravimetria junto com os resíduos
coletados pela COCARI, estima-se que são gerados 247.570,60 kg de resíduos recicláveis por
mês, que representam 16,91% do total de resíduos gerados no município.
6.1.1.2 Acondicionamento dos resíduos domiciliares
O acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos em sacos ou recipientes
adequados ao tipo de resíduo acondicionado. No município, a população acondiciona os
resíduos domiciliares em sacos plásticos, sacolas plásticas, embalagens de papel ou papelão,
e são dispostos em coletoras e contêineres para a coleta.
A segregação dos resíduos consiste na separação destes de acordo com a sua tipologia,
como recicláveis, orgânicos e rejeitos, por exemplo. Para tanto, a CONAMA 275/2001
estabelece o código de cores a ser utilizado na identificação de coletoras de acordo com o tipo
de resíduo a ser acondicionado.
Os contêineres e as coletoras utilizados para o acondicionamento dos resíduos estão
apresentados, respectivamente, nos itens 6.1.1.2.1 Coleta conteinerizada e 6.1.1.2.2 Coleta
regular de resíduos sólidos urbanos e rurais.
6.1.1.3 Coleta e transporte de resíduos domiciliares
A coleta e transporte consistem nas operações de remoção e transferência dos resíduos
sólidos para um local de armazenamento, processamento ou destinação final. O objetivo
específico da coleta é remover de modo rápido e seguro o resíduo para seu destino final,
evitando problemas estéticos, ambientais e de saúde pública.
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A coleta dos resíduos de Cachoeira do Sul consiste em coleta conteinerizada de
resíduos sólidos urbanos, em coleta de resíduos sólidos urbanos e rurais, bem como coleta
seletiva.
6.1.1.3.1 Coleta conteinerizada
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019), a coleta conteinerizada
compreende o recolhimento de resíduos sólidos urbanos com a utilização de contêineres e
equipamentos de coleta com basculamento lateral e transporte destes resíduos até a Estação
de Transbordo do município. Este serviço é prestado por uma empresa terceirizada
denominada Cone Sul Soluções Ambientais Ltda, estabelecida na rua Sarmento Leite, n.°876,
2º piso, sala B, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 93.966.828/0001-80. Esta prestação
de serviço é regulada pelo contrato nº 099/2019, com vigência de junho de 2019 a junho de
2020 e custo mensal apresentado na Tabela 116.
Tabela 116 – Custo do serviço de coleta conteinerizada de resíduos sólidos urbanos
Quantidade anual
Valor por contêiner
Serviço
Valor total anual (R$)
estimada de contêineres
(R$)
Coleta automatizada de
4.200
386,99
1.625.358,00
resíduos sólidos urbanos
Fonte: Adaptado do Contrato nº 099/2019 (2020).

Dentre as responsabilidades da empresa contratada, estabelecidas em contrato, estão:
•

Executar as atividades de coleta seguindo o itinerário previamente estabelecido;

•

Evitar o derramamento, em via pública, dos líquidos lixiviados oriundos dos resíduos
transportados;

•

Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Projeto
Básico;

•

Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, os documentos que
comprovem cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários e comerciais;
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•

Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação
dos equipamentos ou de acidentes no percurso, em conformidade com as
determinações da fiscalização da SMMA ou dos órgãos de controle ambiental;

•

Cumprir todas as exigências do edital e anexos.
Para a coleta conteinerizada, são utilizados 350 (trezentos e cinquenta) contêineres

metálicos com capacidade volumétrica mínima de 2,4 m³, nas cores verde para resíduos
orgânicos e laranja para resíduos recicláveis, conforme a Figura 160, os quais estão em
desacordo com o padrão determinado pela CONAMA 275/2001. Os setores contemplados pela
coleta conteinerizada, bem como a frequência de coleta em cada setor, estão apresentadas na
Figura 161. Ressalta-se que o caminhão coletor não respeita o roteiro apresentado, pois
quando o caminhão está cheio de resíduos, vai para a Estação de Transbordo e retorna ao setor
para coletar o restante, e, dessa forma, os horários de coleta também não são respeitados em
sua totalidade
Figura 160 – Contêineres de resíduos orgânicos e recicláveis

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 161 – Mapa dos setores e frequência da coleta conteinerizada

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019).

Ao todo, são percorridos, em média, 1.150 Km mensais para a coleta conteinerizada e
transporte até o transbordo do município.
O projeto básico desenvolvido para a contratação de empresa para a prestação deste
serviço estabelece a necessidade de 01 (um) veículo coletor compactador de 19 m³ equipado
com dispositivos hidráulicos instalados na lateral dos contêineres, os quais elevam os
contêineres para o basculamento dos resíduos para o interior do veículo coletor, onde os
resíduos são compactados a fim de reduzir seu volume. Ressalta-se que o contrato estabelece
a idade da frota inferior a 05 (cinco) anos, além da necessidade de manter escrito no veículo
coletor os números dos telefones da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da empresa
contratada. Dessa forma, a Figura 162 apresenta o veículo utilizado, o qual está adequado para
a coleta de resíduos e em bom estado de conservação. Além disso, o projeto básico também
apresenta os recursos humanos necessários para a coleta conteinerizada, apresentados na
Tabela 117.
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Figura 162 – Veículo da coleta conteinerizada

Fonte: Empresa Executora (2020).
Tabela 117 - Recursos humanos envolvidos na coleta conteinerizada
Cargo/função
Turno
Quantidade
Diurno
1
Coletor
Noturno
1
Coletor/lavador
Diurno
1
Diurno
1
Motorista do caminhão coletor
Noturno
1
Motorista do veículo pick up
Diurno
1
Encarregado de serviços
1
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019).

6.1.1.3.2 Coleta regular de resíduos sólidos urbanos e rurais
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019), a coleta regular de resíduos
sólidos urbanos compreende a coleta manual porta a porta em toda a área urbana do
município, excluída a região onde ocorre a coleta automatizada, enquanto que a coleta rural
é realizada em algumas áreas do município, sendo que os resíduos coletados são
transportados e descarregados na Estação de Transbordo do município. Este serviço é
prestado por uma empresa terceirizada denominada Cone Sul Soluções Ambientais Ltda,
estabelecida na rua Sarmento Leite, n.°876, 2º piso, sala B, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ
sob o nº 93.966.828/0001-80. Esta prestação de serviço é regulada pelo contrato nº 100/2019,
com vigência de junho de 2019 a junho de 2020 e custo mensal apresentado na Tabela 118.
Tabela 118 – Custo do serviço de coleta regular de resíduos sólidos urbanos e rurais
Quantidade anual
Valor unitário
Valor total anual
Serviço
estimada
(R$)
(R$)
Coleta regular de resíduos sólidos
11.393 ton
108,47
1.235.790,03
urbanos
Coleta de resíduos sólidos domiciliares
33.600 km
11,28
379.008,00
no interior/rural
Fonte: Adaptado do Contrato nº 100/2019 (2020).
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Dentre as responsabilidades da empresa contratada, estabelecidas em contrato, estão:
•

Executar as atividades de coleta seguindo o itinerário previamente estabelecido;

•

Evitar o derramamento, em via pública, dos líquidos lixiviados oriundos dos resíduos
transportados;

•

Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em especial as sociais,
trabalhistas, previdenciárias, tributárias e comerciais, bem como assumir inteira
responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações;

•

Atender às solicitações da SMMA de fornecimento de informações de dados sobre os
serviços, dentro dos prazos estipulados;

•

Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação
dos equipamentos ou de acidentes no percurso, em conformidade com as
determinações da SMMA ou dos órgãos de controle ambiental;

•

Cumprir todas as exigências do edital e anexos.
Para a coleta regular dos resíduos sólidos urbanos a população utiliza lixeiras

particulares (Figura 163), pois não há lixeiras públicas nas vias. Já na área rural existem lixeiras
públicas (Figura 164) para o acondicionamento dos resíduos até o momento da coleta.
Ressalta-se que as lixeiras particulares da área urbana e as públicas da área rural estão em
desacordo com o padrão de cores determinado pela CONAMA 275/2001. Além disso, o
município dispõe de lixeiras de menor porte nas praças públicas (Figura 165).
Figura 163 – Lixeiras particulares na área urbana

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 164 – Lixeiras públicas na área rural

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 165 – Lixeiras nos espaços públicos da área urbana

Fonte: Empresa Executora (2020).

A Figura 166 apresenta os setores de coleta de resíduos na área urbana, enquanto que
a Tabela 119 apresenta a frequência de coleta. Ressalta-se que, conforme observado durante
a visita a campo, o caminhão coletor não realiza a coleta exatamente como o roteiro
apresentado, pois quando o caminhão está cheio de resíduos, vai para a Estação de
Transbordo e retorna ao setor para coletar o restante, e, dessa forma, os horários de coleta
também não são respeitados em sua totalidade. Já para a área rural, a Tabela 120 apresenta a
frequência e as localidades onde são coletados os resíduos para o mês de fevereiro/2020.
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Figura 166 – Setores da área urbana com coleta regular de resíduos

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2020).

Setor
1.0
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

Tabela 119 – Frequência da coleta regular de resíduos na área urbana
Dia da semana
Turno
Coleta automatizada
Manhã
Segunda, Quarta e Sexta
Manhã
Tarde
Manhã
Terça, Quinta e Sábado
Manhã
Tarde
Fonte: Adaptado de Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2020).
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Tabela 120 – Frequência e localidades de coleta de resíduos na área rural – fevereiro/2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29

DIA
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

FREQUÊNCIA
Quinzenal
Semanal
Semanal
Semanal
Quinzenal
Quinzenal
Semanal
Semanal
Semanal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Semanal
Semanal
Semanal
Quinzenal
Mensal
Quinzenal
Semanal
Semanal
Semanal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal
Quinzenal

LOCAIS
Botucaraí, Capão do Valo, Bexiga, Varzea do Botucaraí, Capão Grande
Passo da Areia, UFSM, Rincão dos Tatsch, Rincão da Ferreira, Pedreira, Corredor do Angico, São Lourenço, Ferreira, Leopoldina
Enforcados, Água Morna, Capão da Cruz, Guajuviras, Rincão dos Kieffer, Corredor dos Bulsing
BR 153, Vila Vargas, Piquiri, Posto Shell, Castagnino
Irapuá (Seringa), Barro Vermelho, Palmas, Granol, Posto Laranjeiras, Geribá, Leopoldina
Capané, Cordilheira, Porteira Sete
Passo da Areia, UFSM, Rincão dos Tatsch, Rincão da Ferreira, Pedreira, Corredor do Angico, São Lourenço, Ferreira, Leopoldina
Enforcados, Água Morna, Capão da Cruz, Guajuviras, Rincão dos Kieffer, Corredor dos Bulsing
BR 153, Vila Vargas, Piquiri, Posto Shell, Castagnino
Lomba Grande, Antigo Posto Geribá
Forqueta, Bosque, Três Tombo, Sanga Funda, Leopoldina
BR 153, Três Vendas, Pertile, Faxinal da Guardinha, Corredor Hoerbe, Taboão, Rincão dos Kasper, Sanga Funda
Botucaraí, Capão do Valo, Bexiga, Varzea do Botucaraí, Capão Grande
Passo da Areia, UFSM, Rincão dos Tatsch, Rincão da Ferreira, Pedreira, Corredor do Angico, São Lourenço, Ferreira, Leopoldina
Enforcados, Água Morna, Capão da Cruz, Guajuviras, Rincão dos Kieffer, Corredor dos Bulsing
BR 153, Vila Vargas, Piquiri, Posto Shell, Castagnino
Irapuá (Seringa), Barro Vermelho, Palmas, Granol, Posto Laranjeiras, Geribá, Leopoldina
Todesmade, Carraro, Escola Nossa Senhora de Fátima
Capané, Cordilheira, Porteira Sete
Passo da Areia, UFSM, Rincão dos Tatsch, Rincão da Ferreira, Pedreira, Corredor do Angico, São Lourenço, Ferreira, Leopoldina
Enforcados, Água Morna, Capão da Cruz, Guajuviras, Rincão dos Kieffer, Corredor dos Bulsing
BR 153, Vila Vargas, Piquiri, Posto Shell, Castagnino
Lomba Grande, Antigo Posto Geribá
Forqueta, Bosque, Três Tombo, Sanga Funda, Leopoldina
BR 153, Três Vendas, Pertile, Faxinal da Guardinha, Corredor Hoerbe, Taboão, Rincão dos Kasper, Sanga Funda
Botucaraí, Capão do Valo, Bexiga, Varzea do Botucaraí, Capão Grande

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2020).
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KM
130
63
83
101
173
117
63
83
101
67
98
131
130
63
83
101
173
135
117
63
83
101
67
98
131
130

São percorridos, em média, 3.460 km mensais na área urbana e 2.690 Km mensais na
área rural para a coleta regular dos resíduos e transporte até o transbordo do município.
O projeto básico desenvolvido para a contratação de empresa para a prestação deste
serviço estabelece a necessidade de 02 (dois) caminhões toco equipados com coletor
compactador para 15 m³ de resíduos compactados para a coleta na área urbana, enquanto
que, para a área rural, é necessário 01 (um) caminhão toco com as mesmas características.
Ressalta-se que o contrato estabelece a idade da frota inferior a 05 (cinco) anos, além da
necessidade de manter escrito no veículo coletor os números dos telefones da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e da empresa contratada. Dessa forma, a Figura 167 apresenta o
veículo utilizado, o qual está adequado para a coleta de resíduos e em bom estado de
conservação. Além disso, o projeto básico também apresenta os recursos humanos
necessários para a coleta conteinerizada, apresentados na Tabela 121.
Figura 167 – Veículo da coleta regular

Fonte: Empresa Executora (2020).
Tabela 121 - Recursos humanos envolvidos na coleta regular
Quantidade
Cargo/função
Turno
Coleta urbana
Coleta rural
Diurno
3
2
Coletor/gari
Noturno
6
Diurno
1
1
Motorista
Noturno
2
Encarregado serviços
1
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (2019).

6.1.1.3.3 Coleta seletiva
A coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares em Cachoeira do Sul compreende a
coleta manual porta a porta, na área urbana do município, de materiais passíveis de
reciclagem. Este serviço é prestado por uma cooperativa de catadores denominada COCARI,
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estabelecida na rua Marcílio Dias, nº 1.837, bairro Santa Helena, Cachoeira do Sul, RS, inscrita
no CNPJ 13.471.549/0001-06 e Licença de Operação pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente nº 24/2017. Esta prestação de serviço é regulada pelo contrato nº 004/18, com
vigência até janeiro de 2021 e custo mensal apresentado na Tabela 122.
Tabela 122 – Custo do serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis
Serviço
Valor mensal (R$)
Valor total anual (R$)
Coleta e destinação final de resíduos sólidos recicláveis
17.000,00
204.000,00
Fonte: Adaptado do Contrato nº 004/2018 (2018).

O objeto estabelecido em contrato é a contratação de cooperativa local, formada por
pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas como catadores de materiais recicláveis, que será
responsável pela coleta, recolhimento, armazenamento e destinação final de resíduos sólidos
recicláveis.
O contrato estabelece, ainda, que os carrinhos utilizados na coleta dos resíduos devem
ter a identificação da Cooperativa, bem como da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
(SMMA). Além disso, os roteiros de recolhimento foram elaborados em conjunto com a SMMA,
conforme apresentados na Tabela 123.
Tabela 123 – Locais e frequência de coleta seletiva
Bairro
Dia da semana
Turno
(1)
Sexta-feira
Manhã
Centro
Sexta-feira
Manhã
Parque Scopel (1)
(1)
Sexta-feira
Manhã
São José
Sexta-feira
Tarde
Santa Helena (1)
(1)
Sexta-feira
Tarde
Medianeira
(1)
Sexta-feira
Tarde
Santa Terezinha
(1)
Sexta-feira
Tarde
Noêmia
(1)
Sexta-feira
Tarde
Oliveira
(1)
Sexta-feira
Tarde
Ponche Verde
(2)
Segunda-feira
Manhã
Carvalho
Segunda-feira
Tarde
Frota (2)
(2)
Terça-feira
Manhã
Soares
(2)
Terça-feira
Tarde
Rio Branco
(2)
Quarta-feira
Manhã
Santo Antônio
(2)
Quarta-feira
Tarde
Marques Ribeiro
Quinta-feira
Manhã
Fátima (2)
Órgãos Públicos
Quinta-feira
Tarde
Legenda: (1) A coleta ocorre somente em algumas ruas do bairro. (2) A coleta ocorre em todo o bairro.
Fonte: COCARI (2019).

Para a prestação deste serviço, a COCARI conta com recursos humanos cooperativados
e veículos próprios da cooperativa, apresentados nas Tabelas 124 e 125, respectivamente,
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além de materiais e equipamentos para a segregação e posterior venda dos materiais
reciclados, conforme a Tabela 126.
Tabela 124 - Recursos humanos cooperativados envolvidos na coleta seletiva
Cargo/função
Quantidade
Triador
12
Tesoureiro
01
Motorista
01
Prenseira
02
Coordenador de produção
01
Coletor
03
Coordenador
01
TOTAL
21
Fonte: COCARI (2019).

Veículo
Caminhão
Caminhão / Furgão

Tabela 125 – Veículos utilizados na coleta seletiva
Quantidade
Ano
Modelo
1
2012
13-190 E CONSTELLATION 2p
1
1997
IMP/FIAT DUCATO
Fonte: COCARI (2019).

Tabela 126 – Materiais e equipamentos utilizados para a coleta seletiva
Materiais e equipamentos
Quantidade
Computador
01
Impressora
01
Fragmentadora de papel
02
Empilhadeira manual elétrica
01
Balança digital até 1.000 kg
01
Prensas hidráulicas
03
Telefone fixo
01
Celular
01
Carrinhos para fardos
03
Fogão elétrico
01
Geladeira
01
Mesas para refeitório
02
Arquivo de ferro
03
Armário para EPIs
01
Cozinha completa
01
Fonte: COCARI (2019).

Ainda, ressalta-se que a COCARI dispõe de um local coberto com os materiais e
equipamentos citados anteriormente na Tabela 126, conforme apresentado na Figura 168,
além de realizar o armazenamento e a triagem dos resíduos coletados, para posterior
comercialização.
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Figura 168 – Infraestrutura da COCARI

Fonte: COCARI (2017).

A quantidade de materiais coletados e comercializados, bem como a frequência da
comercialização, estão apresentados no item 6.1.1.5 Destinação final.
6.1.1.4 Transbordo
Cachoeira do Sul dispõe de uma Estação de Transbordo dos resíduos coletados no
município, sem Licença de Operação, localizada à estrada da Ferreira, conforme a Figura 169.
Neste local é realizada a pesagem do veículo na entrada (peso bruto), a descarga dos resíduos
em local adequado e a pesagem na saída (peso tara), a fim de verificar a quantidade de
resíduos coletados. Este procedimento é executado tanto para a coleta conteinerizada,
quanto para a coleta regular. Salienta-se que não é realizada a triagem dos resíduos no local,
sendo estes encaminhados diretamente para a destinação final.
Figura 169 – Localização da estação de transbordo de Cachoeira do Sul

Fonte: Google Earth (2020).
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Ressalta-se que o local dispõe de uma estrutura de proteção dos resíduos, porém esta
está em reforma em virtude de ter sido danificada após condições climáticas desfavoráveis
(Figura 170). Dessa forma, enquanto a estrutura está sendo reformada, os caminhões das
coletas de resíduos basculam em local sem qualquer tipo de proteção (Figura 171). Após, os
resíduos são acondicionados em bags e colocados em contêineres para então serem
encaminhados à destinação final (Figura 172).
Figura 170 – Estrutura em reforma da estação de transbordo de Cachoeira do Sul

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 171 – Local de disposição de resíduos da estação de transbordo de Cachoeira do Sul

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 172 – Acondicionamento de resíduos para destinação final

Fonte: Empresa Executora (2020).

320

Neste local há a presença de catadores informais (Figura 173), que retiram materiais
recicláveis dos resíduos coletados para comercializar. Segundo informações do município,
estas pessoas já participaram de um programa para serem cooperativadas, entretanto,
retornaram ao trabalho informal no local.
Figura 173 – Coletores informais na estação de transbordo de Cachoeira do Sul

Fonte: Empresa Executora (2020).

6.1.1.5 Transporte até a destinação final
A empresa responsável pelo transporte dos resíduos sólidos da estação de transbordo
até a destinação final em aterro sanitário licenciado pela FEPAM/RS é a RM Remoção de
Entulhos Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 26.842.695/0001-42, com sede na Estrada Morro dos
Feyh, s/n, no município de Paverama/RS. Esta prestação de serviço é regulada pelo contrato
nº 098/2019, com vigência de junho de 2019 a junho de 2020 e custo mensal apresentado na
Tabela 127.
Tabela 127 – Custo do serviço de transporte de resíduos sólidos urbanos e rurais até a destinação final
Quantidade
Valor
Valor total
anual estimada
unitário (R$)
anual (R$)
Carregamento e transporte até a destinação final de
resíduos sólidos urbanos da estação de transbordo
19.791 ton
53,82
1.065.158,08
da Ferreira para aterro sanitário licenciado pela
FEPAM/RS
Fonte: Adaptado do Contrato nº 098/2019 (2020).

Dentre as responsabilidades da empresa contratada, estabelecidas em contrato, estão:
•

Manter as unidades de carga com lona de cobertura impermeável durante o percurso
de transporte;

•

Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s)
para todos os seus funcionários, conforme legislação pertinente;
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•

Evitar o derramamento, em via pública, dos líquidos lixiviados oriundos dos resíduos
transportados;

•

Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, os documentos que
comprovem cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na
licitação, em especial quanto aos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
tributários e comerciais;

•

Atender as solicitações da SMMA de fornecimento de informações de dados sobre os
serviços, dentro dos prazos estipulados;

•

Providenciar a imediata remediação ambiental de danos resultantes da má operação
dos equipamentos ou de acidentes no percurso, em conformidade com as
determinações da fiscalização da SMMA ou dos órgãos de controle ambiental;

•

Lavar semanalmente as unidades de transporte;

•

Cumprir todas as exigências do edital e anexos.
Para o carregamento e transporte dos resíduos até a destinação final é utilizado um

veículo do tipo Roll on Roll off com capacidade volumétrica de 60 m³ (Figura 174). Ressalta-se
que os contêineres acondicionadores de resíduos tem capacidade de 30 m³.
Figura 174 – Veículo utilizado para carregamento e transporte dos resíduos até a destinação final

Fonte: Empresa Executora (2020).

O transporte até a destinação final é realizado de segunda-feira à sábado, sendo
realizadas duas viagens por dia, totalizando, em média, 12.688 km mensais.
6.1.1.6 Destinação final
A empresa responsável pela destinação final dos resíduos sólidos de Cachoeira do Sul,
coletados pela coleta conteinerizada e regular, é a Companhia Riograndense de Valorização
de Resíduos Ltda (CRVR), inscrita no CNPJ sob nº 03.505.185/0001-84, com sede na BR 290, km
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181, s/n, em Minas do Leão/RS (Figura 175). Esta prestação de serviço é regulada pelo contrato
nº 149/2018, está em seu 3º Termo Aditivo, com vigência de dezembro de 2019 a dezembro de
2020 e custo mensal apresentado na Tabela 128.
Figura 175 – Localização da destinação final de resíduos sólidos

Fonte: Google Earth (2019).
Tabela 128 – Custo do serviço de destinação final de resíduos sólidos
Quantidade
Valor
Serviço
anual estimada
unitário (R$)
Destinação e tratamento final de resíduos sólidos
urbanos em aterro sanitário licenciado pela
19.200 ton
98,80
FEPAM/RS
Fonte: Adaptado do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 149/2018 (2019).

Valor total
anual (R$)
1.896.960,00

Dentre as responsabilidades da empresa contratada, estabelecidas em contrato, estão:
•

Apresentar, quando solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

•

Permitir o acompanhamento de qualquer serviço por técnicos da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente sempre que esta julgar necessário;

•

Atender aos pedidos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de fornecimento de
informações e dados sobre a execução dos serviços objeto da licitação, com os detalhes
estipulados e dentro dos prazos fixados.
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A destinação final dos resíduos sólidos ocorre diariamente, de segunda-feira à sábado,
durante o horário de expediente do aterro sanitário.
Já os materiais recicláveis coletados e triados pela COCARI são vendidos para a
empresa Nascipel Comércio de Papeis, estabelecida na rua Vereador Rudi Mueller, nº 603,
Distrito Industrial, Santa Cruz do Sul, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 13.660.955/0001-17. Os tipos
de materiais comercializados, bem como a quantidade e a frequência da venda estão
apresentados na Tabela 129. Não foram informados os valores recebidos pela
comercialização.
Tabela 129 – Média de resíduos recicláveis vendidos pela COCARI
Material comercializado
Quantidade (kg)
Frequência da venda
Papel
31.622
Mensal
Plástico
5.499
Mensal
Sucatas
8.000
Mensal
Vidros
7.123
Bimestral
Fonte: COCARI (2019).

6.1.2 Resíduos da limpeza pública
Os resíduos provenientes da limpeza pública são provenientes da varrição, poda,
capina, limpeza de logradouros, bueiros e boca de lobo, entre outros (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2015), realizados no município pela Secretaria Municipal de Obras.
A responsabilidade por estes resíduos fica a cargo dos municípios, conforme o Art. 30
da Constituição Federal. Em 2008 foi identificado pelo IBGE que dos então 496 municípios do
Rio Grande do Sul, 438 executavam serviço de varrição das vias públicas, representando 88%
dos municípios do Estado (IBGE, 2010).
Os resíduos de limpeza pública são coletados por um caminhão próprio do município
(Figura 176) e encaminhados para a Estação de Transbordo do município (Figura 177), a qual
não tem Licença de Operação. Entretanto, o município não tem controle do volume de
resíduos gerados.
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Figura 176 – Caminhão coletor de resíduos de limpeza pública

Fonte: Empresa Executora (2019).
Figura 177 - Disposição de resíduos de limpeza pública na Estação de Transbordo

Fonte: Empresa Executora (2019).

6.1.3 Resíduos de serviços de saneamento básico
Os resíduos sólidos de serviços de saneamento básico são definidos como os resíduos
gerados nessas atividades, tais como lodos gerados pelo tratamento de água e efluente, bem
como sedimentos provenientes da limpeza dos canais de drenagem urbana (RIO GRANDE DO
SUL, 2014), os quais não são contemplados em legislações municipais específicas.
Cachoeira do Sul dispõe de ETA e ETE, de responsabilidade da CORSAN, os quais geram
lodo proveniente do tratamento de água e efluente, respectivamente. A ETA gera lodo nos
processos de decantação e lavagem dos filtros, sendo que o primeiro é estabilizado e
encaminhado para disposição em solo agrícola, enquanto que o segundo é lançado no corpo
hídrico de onde é retirada a água para abastecimento. Já o lodo da ETE é encaminhado para
uma centrífuga, a qual separa o lodo líquido do lodo sólido, em que o primeiro retorna aos
processos de tratamento da ETE e o segundo é encaminhado para compostagem em empresa
terceirizada denominada ECOCITRUS (Citricultores Ecológicos do Vale do Caí), localizada no
município de Montenegro - RS.
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Os demais sistemas de tratamento de efluente utilizados no município, tais como
fossas sépticas e fossas rudimentares, são de responsabilidade de cada proprietário, que deve
realizar a manutenção e limpeza de seu sistema.
Quando é realizada a limpeza dos sistemas de drenagem urbana, os resíduos similares
aos domiciliares são encaminhados para aterro sanitário, juntamente com os RSU, enquanto
que os demais são encaminhados para o local onde está situado o transbordo do município,
juntamente com os resíduos de limpeza pública.
6.1.4 Resíduos volumosos
Os resíduos sólidos volumosos, tais como móveis, eletrodomésticos fora de uso,
grandes embalagens, peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de
áreas verdes públicas ou privadas e outros, não são removidos pela coleta rotineira de
resíduos sólidos domiciliares (SÃO PAULO, 2014). No caso de Cachoeira do Sul, estes resíduos
são encaminhados, na maioria dos casos, para a coleta convencional de resíduos, visto que o
município não dispõe de legislações municipais referentes ao gerenciamento destes.
6.1.5 Resíduos da construção civil (RCC)
A Resolução CONAMA nº 307/2002 define os Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC),
como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Também
chamados de entulho, estes resíduos são classificados como:
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação,
tais como os produtos oriundos do gesso;
IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde
oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações
industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham
amianto ou outros produtos nocivos à saúde (CONAMA, 2002).
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Conforme a Resolução CONAMA nº 448 de 18 de janeiro de 2012, a qual altera os Artigos.
2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º e 11º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, os geradores de RCC
deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a
redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos. Os geradores deste tipo de resíduo são pessoas físicas
ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que
gerem os RCC (CONAMA, 2002).
Ressalta-se que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros
de resíduos sólidos urbanos, tampouco em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água,
lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, ou seja, deverão ter uma destinação final
ambientalmente adequada (CONAMA, 2002). A destinação adequada depende da correta
classificação e da qualidade da segregação na fonte pelos geradores e deve ser realizada
conforme a classificação do resíduo, de acordo com o definido pela Resolução CONAMA n°
448/2012. Na Tabela 130 é descrita a destinação final adequada de cada classe de RCC.
Tabela 130 – Destinação final adequada de RCC conforme Resolução CONAMA nº 448/2012
Classificação
Destinação adequada
Reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
Classe A
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros
Reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário,
Classe B
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura
Armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
Classe C
técnicas específicas
Armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
Classe D
técnicas específicas
Fonte: CONAMA (2012).

No Art. 5º da Resolução nº 448/12, é instituído que o instrumento para a implementação
da gestão dos Resíduos da Construção Civil é o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da
Construção Civil, a ser elaborado pelos municípios e pelo Distrito Federal, em consonância
com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Segundo a Resolução 448/12, os Planos Municipais de Gestão de Resíduos da
Construção Civil deverão constar:
I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos
pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de
limpeza urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das
responsabilidades de todos os geradores; (nova redação dada pela Resolução 448/12)
II - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem
e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte
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da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos
oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;
III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de
beneficiamento e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;
IV - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;
V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo;
VI - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores;
VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;
VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua
segregação (CONAMA, 2012).

Nesse sentido, a elaboração de Planos de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil é diretriz fundamental para a implantação de programas de gestão desses resíduos. Na
Figura 178 é representada a organização do Plano de Gerenciamento Integrado de RCC.
Figura 178 - Organização do Plano de Gerenciamento Integrado de RCC

Fonte: Pinto (2005).

Além das legislações já citadas, também existem leis estaduais relacionadas aos RCC e
volumosos, tais como:
•

Lei Estadual nº 14.528/2014 – Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras
providências;

•

Resolução nº CONSEMA 109/2005 estabelece as diretrizes para a elaboração dos planos
municipais e regionais de RCC.
Também há normas técnicas definidas pela ABNT associadas aos RCC e volumosos, tais

como:
•

NBR 10.004/2004 – Resíduos sólidos – Classificação.

•

NBR 15.112/2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos. Áreas
para transbordo e triagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação.
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•

NBR 15.113/2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos. Aterros.
Diretrizes para projeto, implantação e operação.

•

NBR 15.114/2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos. Áreas de
reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação.

•

NBR 15.115/2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil –
Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos.

•

NBR 15.116/2004 – Agregados reciclados da construção civil - Utilização em
pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos.
Cabe ressaltar que o município não dispõe de legislações municipais referentes ao

gerenciamento de RCC, bem como não possui controle da quantidade de resíduos gerados, e
não são aplicadas normativas quanto ao enquadramento dos geradores de pequeno e grande
porte.
Os RCC gerados pelas atividades do município, tais como reformas, manutenções e
construções são encaminhados para o local onde está situado o transbordo do município,
juntamente com os resíduos de limpeza pública. Já os geradores particulares encaminham os
RCC para coleta terceirizada, conforme a Figura 179. Entretanto, em alguns locais, foram
identificados RCC dispostos em terrenos de terceiros, ao lado da obra (Figura 180 a 182).
Figura 179 – Coletor de resíduos terceirizado

Figura 180 – RCC ao lado de cemitério

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 181 – RCC nos fundos do SAMU

Figura 182 – RCC em local de demolição

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

6.1.5.1 Atividades geradores de RCC
De acordo com a natureza do empreendedor, os empreendimentos do setor da
construção civil podem ser classificados como: privados e públicos. Quando as obras têm
impacto local, podem ser licenciadas pelo órgão ambiental municipal e dependendo do porte
e da natureza, tornam-se isentas de licenciamento ambiental. Dentre as atividades suscetíveis
ao licenciamento ambiental, ressalta-se as grandes obras de infraestrutura privada como
condomínios e distritos industriais e as públicas, como os arruamentos e pontes, sendo a fase
de Licença de Instalação (LI) a etapa em que o empreendimento gera RCC.
A Resolução CONSEMA 372/2018 disciplina as atividades passíveis de licenciamento em
âmbito municipal, bem como os possíveis geradores de RCC, e apresenta as principais
atividades geradoras de resíduos da construção civil passíveis de licenciamento ambiental em
âmbito local, além de outras como reformas, instalações e construções.
Cabe ressaltar que é atribuída a responsabilidade pela gestão “às pessoas físicas ou
jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente pela geração de
resíduos sólidos” (PNRS, 2010), e aos executores das ações relacionadas à gestão integrada ou
ao gerenciamento desses resíduos, sejam estes internos ou externos, ligados direta ou
indiretamente às atividades do empreendimento, o qual deverá realizar a segregação,
acondicionamento, armazenamento e destinação final adequada.
É de responsabilidade dos municípios elaborar os Planos Municipais de Gestão de
Resíduos da Construção Civil, sendo que a partir desse, as prefeituras definirão quem são os
pequenos e os grandes geradores, conforme o volume ou a massa diária de resíduos por eles
gerados. Os grandes geradores deverão elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) individual para cada empreendimento. Já os pequenos geradores,
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sendo eles pessoa física ou jurídica que realizarem atividades geradoras de resíduos em
volumes até 1m³, poderão realizar a destinação junto a Central Municipal, efetuando o
pagamento de taxa específica a ser determinada pelo Plano Municipal de Resíduos da
Construção Civil.
6.1.5.2 Estimativa de geração de RCC
Por não existirem normativas municipais quanto aos geradores de RCC e, tampouco,
fiscalização dos prestadores de serviços e dos locais de destino dos materiais coletados, o
município não possui dados referentes a geração de RCC.
De acordo com o PERS (2014), a geração média per capita estimada é de 520
kg/hab/ano de RCC para o estado do Rio Grande do Sul, sendo que Cachoeira do Sul se
enquadra neste valor.
6.1.6 Resíduos de serviços de saúde (RSS)
A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 222/2018, que regulamenta as boas práticas
de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências, define os
geradores de resíduos de serviços de saúde como
Todos os serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; laboratórios
analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem
atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de
medicina legal; drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação; estabelecimentos
de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses;
distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais
e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde;
serviços de acupuntura; serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética,
dentre outros afins (ANVISA, 2018).

Dessa forma, entende-se resíduos de saúde os resíduos gerados por estas atividades.
Ainda, os resíduos são divididos em grupos, de acordo com as suas características, os quais
são (ANVISA, 2018):
•

Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar risco de infecção;

•

Grupo B: resíduos contendo produtos químicos que podem apresentar risco à saúde
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade;
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•

Grupo C: rejeitos radioativos, qualquer material que contenha radionuclídeo em
quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma da CNEN e para os
quais a reutilização é imprópria ou não prevista;

•

Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde
ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares;

•

Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear,
agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, fios ortodônticos
cortados, próteses bucais metálicas inutilizadas, pontas diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos
os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e
placas de Petri);
Os geradores de resíduos de serviços de saúde são os responsáveis pelo gerenciamento

dos resíduos gerados em suas atividades, desde o momento da geração até a disposição final,
de modo a atender as legislações e regulamentos ambientais e de saúde pública, “sem prejuízo
de responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas e jurídicas que, direta ou
indiretamente, causem ou possam causar degradação ambiental, em especial os
transportadores e operadores das instalações de tratamento e disposição final, nos termos da
Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981” (CONAMA, 2005).
A Resolução CONAMA 358/2005 também estabelece que os geradores de resíduos de
serviços de saúde devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS), conforme a legislação vigente e normas da vigilância sanitária.
Ainda, cabe aos órgãos competentes dos Estados, Distrito Federal e dos municípios a
definição de critérios para determinação das atividades objetos de licenciamento ambiental
que contenha o PGRSS, bem como, fiscalizar os empreendimentos (CONAMA, 2005).
No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 13.905/2012 dispõe sobre a obrigatoriedade de
farmácias e drogarias de manterem recipientes disponíveis para a população destinados à
coleta de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou
com prazo de validade expirado (RIO GRANDE DO SUL, 2012).
Em Cachoeira do Sul, a Lei Municipal nº 4.078/2011 dispõe sobre o descarte e coleta de
materiais perfurocortantes e medicamentos no município, estabelecendo critérios para o
gerenciamento correto destes resíduos, tanto para unidades públicas quanto particulares.
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A fiscalização dos resíduos de saúde é feita pela Secretaria Municipal de Saúde, em que
são fiscalizados laboratórios de análises clínicas, farmácias, consultórios odontológicos, entre
outros, os quais possuem contrato com empresa recolhedora e destinadora de resíduos de
saúde, conforme a Vigilância Sanitária do município.
No total, Cachoeira do Sul dispõe de 143 clínicas odontológicas, 06 laboratórios de
análises clínicas, 02 laboratórios de Citopatologia, 05 postos de coleta, 02 postos de
hemodiálise e 01 posto de banco de sangue. Além disso, existem 34 drogarias, 06 farmácias, 01
farmácia hospitalar e 01 farmácia municipal.
6.1.6.1 Acondicionamento dos RSS
Segundo a RDC 222/2018, os resíduos devem ser segregados no momento da geração,
de acordo com as suas características e classificação em grupos estabelecida pela mesma
resolução, em função do risco que representam. Ainda, o saco para acondicionamento dos
resíduos deve respeitar o volume máximo de 2/3 da sua capacidade para garantir sua
integridade e fechamento, e deve ser constituído de material resistente a ruptura, vazamento
e impermeável. O coletor do saco para acondicionamento dos RSS deve “ser de material liso,
lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de
sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados” (ANVISA, 2018). Além
disso, todos os coletores de RSS, sacos de acondicionamento e locais de armazenamento dos
resíduos devem possuir identificação, com exceção dos recipientes de armazenamento de
resíduos do Grupo D. A Tabela 131 apresenta os símbolos de identificação de resíduos
definidos pela RDC 222/2018.
Tabela 131 - Símbolos de identificação dos RSS
O grupo A é identificado, no mínimo, pelo símbolo de
risco biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e
contornos pretos, acrescido da expressão RESÍDUO
INFECTANTE
O grupo B é identificado por meio de símbolo e frase
de risco associado à periculosidade do resíduo
químico. Observação - outros símbolos e frases do GHS
também podem ser utilizados
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O grupo C é representado pelo símbolo internacional
de presença de radiação ionizante (trifólio de cor
magenta ou púrpura) em rótulo de fundo amarelo,
acrescido da expressão MATERIAL RADIOATIVO,
REJEITO RADIOATIVO ou RADIOATIVO

O grupo D deve ser identificado conforme definido
pelo órgão de limpeza urbana

O grupo E é identificado pelo símbolo de risco
biológico, com rótulo de fundo branco, desenho e
contorno preto, acrescido da inscrição de RESÍDUO
PERFUROCORTANTE
Fonte: ANVISA (2018).

Através das visitas a campo nas unidades de saúde geradoras de RSS de Cachoeira do
Sul, observa-se que os coletores, a sua identificação e os sacos de acondicionamento estão
parcialmente adequados, de acordo com a RDC 222/2018, conforme apresentado na Tabela
132.
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Tabela 132 – Gerenciamento de RSS nas unidades de saúde geradoras
Unidade
de Saúde

Registro fotográfico

Descrição

Estratégia
de Saúde
da Família
01 Promorar

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Os resíduos acondicionados
no descarpack estão acima
do limite de segurança;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.

Estratégia
de Saúde
da Família
02 Carvalho

• Inexistência de identificação
em alguns coletores;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos;
• Acondicionamento
inadequado de resíduos no
armazenamento temporário.

Estratégia
de Saúde
da Família
03 Noêmia

• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.
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Estratégia
de Saúde
da Família
04 Barcelos

• Inexistência de identificação
em alguns coletores;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos;
• Acondicionamento
inadequado de resíduos no
armazenamento temporário.

Farmácia
da
Estratégia
de Saúde
da Família
04 Barcelos

• Coletor inadequado para
acondicionamento de copos
plásticos;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018.
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Estratégia
de Saúde
da Família
05 – Bom
Retiro/
Tupinamb
a

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Descarpack sem suporte e
em local inadequado;
• Os resíduos acondicionados
no descarpack estão acima
do limite de segurança;
• Mistura de resíduos;
• Local inadequado para
armazenamento temporário
de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.

Estratégia
de Saúde
da Família
06 - Piquiri

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Mistura de resíduos.

Estratégia
de Saúde
da Família
07 –
Ponche
Verde

• Inexistência de identificação
em alguns coletores;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.
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Estratégia
de Saúde
da Família
08 Ferreira

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.

Unidade
Sanitária
UBS 01 –
EX INAMPS

• A identificação de alguns
coletores está em desacordo
com a RDC 222/2018;
• Alguns coletores estão
inadequados para
acondicionamento de
resíduos;
• Alguns descarpack sem
suporte e em local
inadequado;
• Mistura de resíduos;
• Identificação do
armazenamento temporário
de resíduos em desacordo
com a RDC 222/2018;
• Acondicionamento
inadequado de resíduos no
armazenamento temporário.
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• Inexistência de identificação
em alguns coletores;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Alguns coletores estão
inadequados para
acondicionamento de
resíduos;
• Mistura de resíduos;
• Os resíduos acondicionados
no descarpack estão acima
do limite de segurança;
• Local inadequado para
armazenamento temporário
de resíduos, pois os resíduos
ficam expostos ações do
tempo e o local não possui
porta;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.

Unidade
Sanitária
UBS 04 –
Centro
Social
Urbano
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Unidade
Sanitária
UBS 14 Marina

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Mistura de resíduos;
• Acondicionamento
inadequado de resíduos no
armazenamento temporário.

Unidade
Sanitária
UBS 17 Prado

• Inexistência de identificação
dos coletores;
• Descarpack sem suporte e
em local inadequado;
• Mistura de resíduos;
• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos.

Secretaria
Municipal
de Saúde –
Ambulatór
io Vida

• Inexistência de identificação
em alguns coletores;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Mistura de resíduos.

Centro
Municipal
de
Proteção
Animal
(CEMPRA)

• Descarpack sem suporte e
em local inadequado;
• Mistura de resíduos;
• Não há armazenamento
temporário de resíduos.
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Departam
ento de
Vigilância
Sanitária

• Inexistência de identificação
do armazenamento
temporário de resíduos;
• Resíduos armazenados no
mesmo local que outros
materiais.

Serviço de
Atendime
nto Móvel
de
Urgência
(SAMU)

• Inexistência de identificação
em 01 coletor;
• A identificação dos coletores
está em desacordo com a
RDC 222/2018;
• Descarpack disposto em
cada ambulância;
• Cilindros de oxigênio estão
armazenados em local
inadequado;
• O armazenamento
temporário está sendo
construído.
Fonte: Empresa Executora (2020).
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Ressalta-se que os sacos dos resíduos infectantes e perfurocortantes dispostos no
armazenamento temporário não podem ser alocados no chão e sem identificação, ou seja,
deve haver uma quantidade adequada de bombonas de armazenamento identificadas para
cada tipo de resíduo de saúde gerado.
As unidades de saúde não realizam a pesagem dos RSS gerados e não emitem o
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), o qual é emitido pela Secretaria Municipal de
Saúde, que faz uma estimativa da pesagem dos resíduos. Dessa forma, a Secretaria Municipal
de Saúde realiza o controle da quantidade de resíduos coletados e pesados desde 2018,
somando os RSS gerados em todas as unidades de saúde, sem distinção da tipologia, sendo
que as pesagens totais dos resíduos para o ano de 2019 estão apresentados na Tabela 133.
Ressalta-se que não foram repassados os dados quanto às pesagens destinadas de cada grupo
de resíduos.
Jan
190 kg

Fev
530 kg

Mar
420 kg

Tabela 133 – Pesagens dos RSS para o ano de 2019
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
360 kg 650 kg 470 kg 400 kg 330 kg 440 kg
Média mensal (kg): 410 kg
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2020).

Out
470 kg

Nov
320 kg

Dez
290 kg

6.1.6.2 Coleta e transporte de RSS
Os resíduos gerados pelas unidades de saúde existentes no município são gerenciados
pela Secretaria Municipal de Saúde. Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
dos resíduos sólidos de serviços de saúde são prestados pela empresa Cone Sul Soluções
Ambientais Ltda, estabelecida na rua Sarmento Leite, n.°876, 2º piso, sala B, Porto Alegre, RS,
inscrita no CNPJ sob o nº 93.966.828/0001-80. Esta prestação de serviço é regulada pelo
contrato nº 084/2019, com vigência de maio de 2019 a maio de 2020, cujo objeto é a coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde, com custo mensal
apresentado na Tabela 134.
Tabela 134 – Custo do serviço de gerenciamento de RSS
Quantidade
Valor unitário
Serviço
anual estimada
(R$)
Coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos sólidos de saúde, conforme
4.866,67 kg
8,70
especificações do Projeto Básico.
Fonte: Adaptado do Contrato nº 084/2019 (2019).
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Valor total anual
estimado (R$)
42.340,00

6.1.6.3 Tratamento e disposição final
Conforme informações da Cone Sul Soluções Ambientais Ltda, os resíduos de saúde
coletados em Cachoeira do Sul são transportados, com frequência igual à coleta, para duas
empresas responsáveis pelo tratamento e destinação final.
Os resíduos do Grupo A e E são encaminhados para a empresa Aborgama do Brasil Ltda,
estabelecida na Estrada Rincão dos Pinheiros, s/n, Triunfo, RS, inscrita no CNPJ sob o nº
05.462.743/0009-54, com Colocar sobre o total investido em saneamento (0,17%) – está sendo
eficiente ou não com esse valor gasto 01526/2019, com vigência até 18 de março de 2019. Neste
local, é realizado o tratamento dos resíduos dos Grupos A e E através do tratamento térmico
por autoclave ou incineração, sendo que as cinzas provenientes deste processo são dispostas
em Aterro Industrial Classe I, de acordo com a NBR 10.004 e CONAMA.
Os resíduos do Grupo B são encaminhados para a empresa Pró Ambiente Indústria e
Comércio de Produtos Químicos e Resíduos Industriais Ltda, estabelecida na Estrada Abel de
Souza Rosa, nº 3.700, Gravataí, RS, inscrita no CNPJ sob o nº 97.512.065/0001-58, com Licença
de Operação pela FEPAM nº 02717/2019, com vigência até 13 de junho de 2020. Neste local, é
realizado o armazenamento temporário dos resíduos do Grupo B, que depois são destinados
a Aterro Industrial Classe I, de acordo com a NBR 10.004 e CONAMA.
Ressalta-se que Cachoeira do Sul está com um processo licitatório em andamento para
a contratação de empresa para a prestação do serviço de coleta, transporte e destinação final
de resíduos de saúde e cemiterial. Dessa forma, as empresas responsáveis pela destinação
final destes resíduos podem ser alteradas.
6.1.7 Resíduos industriais
Resíduo sólido industrial, de acordo com a Resolução CONAMA 313/2002, é
todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados
sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d`água,
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle de poluição (CONAMA, 2002).
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que todo empreendimento que gera
resíduos sólidos industriais deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
observando o conteúdo mínimo exigido na lei (BRASIL, 2010).
A Lei Municipal nº 212/1951 define que
Art. 378. À indústria aplicam-se, no que couber, todos os preceitos relativos ao
comércio localizado, e mais:
a) proibição de despejar, nas vias públicas e outros logradouros, bem como, nos
pátios ou terrenos, os resíduos provenientes das suas atividades (...) (CACHOEIRA DO
SUL, 1951).

No município há indústrias que geram resíduos industriais, tais como indústria de
celulose, agroindústrias, entre outras. Estes empreendimentos são responsáveis pelo
transporte e destinação dos resíduos gerados em seus processos industriais, porém o
município não dispõe de controle efetivo dos resíduos industriais gerados.
6.1.8 Resíduos agrossilvopastoris
Segundo a empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2014) a obrigação
de aumentar a produção de alimentos para a população tem acarretado o uso crescente de
modelos intensivos tanto na capacidade do uso do solo para o plantio, como na criação de
animais.
Além de impactos positivos como a adubação de lavouras, os Resíduos
Agrossilvopastoris podem causar impactos negativos, como a contaminação dos solos e
recursos hídricos. Por isso, a destinação adequada, respeitando as normas de aplicação,
contribuem para evitar esse tipo de contaminações.
Conforme a Lei 12.305/2010 em seu Art. 13 os resíduos agrossilvopastoris têm a
seguinte classificação: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades.
De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012), as indústrias de
beneficiamento de grão de arroz, indústria do fumo, indústria da erva-mate, abatedouros e
matadouros são consideradas atividades agroindustriais e, portanto, seus resíduos integram
os resíduos agrossilvopastoris.
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6.1.8.1 Atividades Geradoras
A classificação das entidades geradoras de resíduos da área agrossilvopastoril está
empregada pelas diferentes atividades desenvolvidas, dentre elas, a pecuária, a silvicultura, a
agrícola, assim como, as atividades desenvolvidas pelas agroindústrias. De acordo com a
Resolução CONSEMA 372/2018 e suas alterações, que disciplina sobre as atividades passíveis
de licenciamento em âmbito municipal, se apresentam as principais atividades geradoras de
resíduos agrossilvopastoris passíveis de licenciamento ambiental em âmbito local. Os dados
inerentes ao número de cabeças e hectares produzidos de cada atividade foram levantados
junto ao IBGE através do Censo Agropecuário realizado no ano de 2017.
6.1.8.1.1 Pecuária
Na pecuária dá-se ênfase à produção em regime de confinamento, destacando-se a
avicultura e a suinocultura como as principais atividades, assim como, a produção em regime
semi-intensivo de gado leiteiro. É importante destacar que a produção pecuária, com o passar
do tempo, vem sofrendo uma transformação, passando de um sistema de subsistência para
um sistema integrado de produção e comercialização.
Para quantificar os dejetos gerados no município através das atividades de pecuária,
foram utilizados índices a partir do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os quais são
demonstrados na Tabela 135.
Tabela 135 - Estimativa de geração de dejetos
Criação
Geração (t/animal/ano)
Aves
0, 0015
Bovinos
11,68
Ovinos
1,5
Suínos
0,86
Equinos
3,65
Fonte: PERS (2014).

O desenvolvimento da atividade de criação de animais em sistema intensivo e semiintensivo leva à produção de uma grande quantidade de dejetos (na forma líquida ou cama
aviária), que pela falta de tratamento adequado ou mesmo pela disposição inadequada no
solo, vem se transformando numa grande fonte poluidora do meio ambiente.
No caso específico do município, o sistema de criação mais relevante é o extensivo
voltado para a subsistência familiar. É um modelo geralmente sem grandes investimentos e
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com a ocupação de grandes áreas, podendo ser realizada tanto em grandes latifúndios quanto
em pequenas áreas familiares. Neste sistema de produção, por não haver confinamento e a
consequente concentração de animais em uma única área, não ocorre a deposição de dejetos
em esterqueiras.
Na Tabela 136 são apresentados os dados referentes à produção pecuária mais
relevantes de Cachoeira do Sul, elencando o número de cabeças de cada criação, segundo
dados obtidos através do Censo Agropecuário de 2017/IBGE, com sua respectiva geração de
resíduos.
Produção pecuária
Avicultura
Bovinocultura
Equinocultura
Suinocultura
Ovinocultura

Tabela 136 - Geração de dejetos
Quantidade cabeças
68.000
137.237,00
4.750,00
4.893
33.006
Fonte: Empresa Executora (2019).

Quantidade dejetos (t/ano)
102,00
1.602.928,00
17.337,50
4.207,98
49.509,00

A quantidade de dejetos gerados pela criação pecuária no município é compatível com
a extensão rural de Cachoeira do Sul, ou seja, não ocorre o despejo pontual de dejetos, sendo
estes bem distribuídos no território, evitando a contaminação.
6.1.8.1.2 Silvicultura
A silvicultura do município é representada pela espécie exótica de Pinus (Pinus elliottii)
e Eucalipto (Eucaliptus sp.) as quais foram introduzidas no Brasil por volta do ano de 1900. O
Eucalipto é uma madeira que pode ser utilizada para produzir energia (lenha e carvão vegetal),
postes e mourões, para construção civil (madeiramento para telhados e pisos), para chapas de
fibras, para celulose e papel, assim como, móveis finos. Já o Pinus é importante fonte de
insumo para a indústria carbonífera.
Segundo a Associação Brasileira de Florestas Plantadas, o Brasil possui 4.872.000
hectares plantados de eucalipto, dos quais 426.426 hectares encontram-se no Rio Grande do
Sul (EMATER/RS – ASCAR, 2018). Na Tabela 137 são apresentadas as informações quanto às
espécies florestais cultivadas em maior extensão no município e sua respectiva taxa de
geração de resíduos (t/ha).
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Florestal
Eucalipto
Pinus

Tabela 137 - Estimativa da geração de resíduos florestais
Taxa de Geração (t/ha) Quantidade plantada (ha)
Estimativa de resíduos (t)
7,75
24.300,00
188.325,00
42,05
8.500,00
357.425,00
Fonte: Empresa Executora (2019).

6.1.8.1.3 Agrícola
Os resíduos agrícolas são considerados como os gerados direta ou indiretamente em
processos de produção na atividade agrícola, em que podem ser destacados os resíduos de
limpeza e restos de culturas agrícolas, sementes tratadas, além de embalagens de fertilizantes,
agrotóxicos e restos de produtos vencidos. Cabe destacar que a maior parte dos resíduos
provenientes dos cultivos agrícolas são, após a colheita, incorporados no solo para
incrementar os teores de nitrogênio e carbono do mesmo.
Na Tabela 138 são apresentadas algumas culturas agrícolas com maior produção no
município, a taxa de geração de resíduos (t/ha), assim como, a área cultivada (ha), com sua
respectiva estimativa de geração de resíduos.
Tabela 138 - Estimativa de Resíduos Agrícolas em Cachoeira do Sul
Culturas Agrícolas
Taxa de Geração (t/ha) Área Cultivada (ha) Estimativa de Resíduos (t)
Arroz
7,045
28.015,00
197.365,67
Aveia
10,52
2.149,00
22.607,48
Cana de açúcar/ forrageira
9,4
104,00
977,60
Feijão
5,4
63,00
340,20
Fumo
2,3
418,00
961,40
Mandioca
5,95
350,00
2.082,50
Milho
6,3
3.865,00
24.349,50
Soja
5,4
99.643,00
538.072,20
Trigo
9,82
5.583,00
54.825,06
Fonte: PERS (2014), IBGE (2017), Empresa Executora (2019).

6.1.8.1.3.1 Agrotóxicos
Muito utilizados na área rural, os agrotóxicos tornaram-se os principais resíduos
perigosos inerente às atividades agrícolas, principalmente pelos setores de trigo, soja e milho
e arroz cuja produção é característica no município de Cachoeira do Sul.
A Lei Federal nº 12.305/2010, dispõe da obrigatoriedade de estruturar e implementar a
logística reversa dos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitui resíduo perigoso observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas do
SISNAMA, do SNVS, do SUASA, ou em normas técnicas. Ainda, o decreto que regulamente esta
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lei estabelece ao sistema de logística reversa de agrotóxicos seguir o disposto na Lei Federal
nº 7.802/1989, e Decreto Federal nº 4.074/2002.
Na área rural cabe ressaltar a existência da coleta anual dos tambores e embalagens de
agrotóxicos. Este trabalho é realizado pelas empresas fumageiras nas propriedades dos
agricultores que produzem tabaco. A Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) também
contribui, pois, possui postos de coleta de embalagens em suas lojas e de produtos oriundos
da logística reversa.
Em Cachoeira do Sul, segundo dados do SindiTabaco, foram recolhidas na última
campanha realizada no ano de 2018, 2.365 (dois mil trezentos e sessenta e cinco) unidades de
embalagens de agrotóxicos utilizadas no cultivo de tabaco. Após o recolhimento as
embalagens vazias são lavadas e entregues em centrais de recolhimento do Instituto Nacional
de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) para então serem recicladas.
De acordo com o INPEV, o material plástico oriundo das embalagens dos agrotóxicos
em grande parte, são transformados em produtos para construção civil como madeira
plástica, embalagens para óleo combustível, conduítes para fiação elétrica, dutos corrugados
entre outros.
6.1.9 Resíduos de serviços de transporte
A Política Nacional de Resíduos Sólidos define resíduos de serviços de transportes
como “os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários
e passagens de fronteira” (BRASIL, 2010). Ainda, estabelece que os responsáveis pelos
terminais e instalações de serviços de transporte estão sujeitos à elaboração de Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, “os resíduos originários de terminais
rodoviários e ferroviários constituem-se em resíduos sépticos que podem conter organismos
patogênicos, como materiais de higiene e de asseio pessoal e restos de comida” (MINISTÉRIO
DO MEIO AMBIENTE, 2011), com capacidade de veicular doenças. A Resolução nº 56/2008 da
ANVISA dispõe sobre as boas práticas sanitárias para o gerenciamento dos resíduos sólidos nas
áreas de portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos alfandegados.
Terminais rodoviários não estão contemplados na Resolução CONSEMA 372/2018 e,
dessa forma, são não incidentes de licenciamento ambiental. Porém, como ocorre a geração
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de resíduos que podem causar danos ambientais e à saúde pública, é necessário que se tenha
uma autorização ambiental para a sua operação.
O município dispõe de Estação Rodoviária e Aeroporto, além de transporte público
urbano, entretanto, os resíduos gerados nestes ambientes são destinados à coleta de RSU.
Estima-se que sejam gerados 0,35 kg de resíduos por passageiro usuário dos terminais
(MINISTÉIRO DO MEIO AMBIENTE, 2012).
6.1.10 Resíduos de mineração
Os resíduos de atividades mineradoras se dividem em resíduos sólidos da extração, que
são os resíduos estéreis, e do beneficiamento, que são os rejeitos, sendo estes dispostos, em
sua maioria, em barragens de rejeitos cuja função também é reservar água para reuso na mina
e/ou no beneficiamento (IBRAM, 2016).
Conforme informações obtidas junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), as atividades minerárias de titularidade do município estão relacionadas à
construção civil e atividades industriais. Cachoeira do Sul dispõe de 13 (treze) atividades ativas
de extração mineral em seu território, demonstradas na Tabela 139.

Processo
810.177/2019
810.097/2019
810.096/2019
810.848/2018
811.083/2017
811.082/2017
810.662/2017
810.605/2017
810.604/2017
810.121/2017
810.003/2015

Tabela 139 – Registros de extração mineral
Tipo de
Fase atual
Substâncias
requerimento
Requerimento de
Requerimento de
CASCALHO
Registro de Extração
Registro de Extração
Requerimento de
Requerimento de
CASCALHO
Registro de Extração
Registro de Extração
Requerimento de
Requerimento de
CASCALHO
Registro de Extração
Registro de Extração
Requerimento de
SAIBRO;
Registro de Extração
Registro de Extração
ARGILA
Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Registro de Extração
Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Registro de Extração
Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Registro de Extração
Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Registro de Extração
Requerimento de
CASCALHO;
Registro de Extração
Registro de Extração
CASCALHO
CASCALHO;
Requerimento de
Registro de Extração CASCALHO;
Registro de Extração
BASALTO
Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Registro de Extração
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Tipos de Uso

Situação

Brita

Ativo

Brita

Ativo

Brita

Ativo

Construção civil;
Construção civil

Ativo

Brita

Ativo

Construção civil

Ativo

Brita

Ativo

Brita

Ativo

Brita;
Construção civil
Brita;
Construção civil;
Brita
Construção civil

Ativo
Ativo
Ativo

811.523/2013
811.522/2013

Requerimento de
Registro de Extração
CASCALHO
Brita
Registro de Extração
Requerimento de
Registro de Extração
AREIA
Construção civil
Registro de Extração
Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (2020).

Ativo
Ativo

Em Cachoeira do Sul, os resíduos de mineração estéreis são utilizados na pavimentação
de estradas municipais, enquanto que os demais são encaminhados para destinação
ambientalmente adequada. Ressalta-se que o município não dispõe de legislações municipais
referentes ao gerenciamento de resíduos gerados em atividades mineradoras.
Segundo informações do município, existem empresas privadas realizando trabalhos
de mineração no município, as quais possuem registro no DNPM e são devidamente
licenciadas pelo órgão ambiental competente.
6.1.11 Resíduos perigosos
Produto perigoso, conforme a Resolução nº 5.581/2017 da Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT), é o “produto que tenha potencial de causar dano ou apresentar
risco à saúde, segurança e meio ambiente, classificado conforme os critérios estabelecidos
neste Regulamento e no Manual de Ensaios e Critérios publicado pela ONU” (ANTT, 2017).
Dessa forma, resíduo perigoso é o resíduo gerado a partir do produto perigoso.
Ressalta-se que o município não dispõe de legislações municipais referentes ao
gerenciamento de resíduos perigosos.
No local onde está localizada a Secretaria Municipal de Obras ocorre a geração de
resíduos perigosos, tais como lâmpadas, óleos lubrificantes, estopas contaminadas com óleo
e eletroeletrônicos. O local não possui licenciamento ambiental, tampouco Plano de
Gerenciamento de Resíduos (PGRS).
As lâmpadas são acondicionadas, em sua maioria, em tambores de metal, a granel e
sem qualquer embalagem (Figura 183). Também há lâmpadas quebradas, que oferecem riscos
ambientais pelo vazamento do líquido interno, bem como podem cortar ao serem
manuseadas. Não há informações quanto a empresa que recolhe estes resíduos.
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Figura 183 – Acondicionamento de lâmpadas e lâmpadas quebradas

Fonte: Empresa Executora (2020).

O local dispõe de rampa de lavagem de veículos (Figura 184), que gera efluente
contaminado com óleo após a lavagem. Este efluente é encaminhado para uma caixa
separadora de água e óleo (Figura 185), porém a água que sai da caixa é encaminhada para a
rede pública de drenagem pluvial, e se encontra com óleo, ou seja, o sistema está sendo
ineficiente e pode contaminar a água pluvial e consequentemente, o corpo receptor.
Figura 184 – Rampa de lavagem de veículos

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 185 – Caixa de água e óleo da rampa de lavagem de veículos

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Além da rampa de lavagem, há um local para lavar as mãos (Figura 186), o qual está
inadequado pois não possui caixa separadora de água e óleo, em que a água contaminada com
óleo é encaminhada diretamente para a rede de drenagem (Figura 187).
Figura 186 – Pia para lavagem de mãos

Figura 187 – Água contaminada com óleo

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Na Secretaria há um local fechado e com piso de concreto onde ocorre o engraxe dos
veículos e equipamentos utilizados para a prestação dos serviços (Figura 190), com a geração
de resíduos de óleo usado, embalagens vazias de óleo e estopas contaminadas com óleo. O
óleo que cai no chão durante o engraxe é removido com o uso de serragem (Figura 191), a qual
é encaminhada para a coleta pública de resíduos, assim como as estopas contaminadas com
óleo. Não há informações quanto a empresa recolhedora de embalagens vazias de óleo,
visualizadas na Figura 192.
Figura 188 – Local de manutenção dos veículos

Figura 189 – Serragem utilizada para limpeza de
óleo do chão

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).
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Figura 190 – Armazenamento de embalagens de óleo

Fonte: Empresa Executora (2020).

Há ainda o setor de pintura, o qual realiza a pintura de ruas, placas e equipamentos
públicos. Neste setor foram observados resíduos de tinta no chão, decorrentes de pintura ou
manuseio de tintas, bem como o armazenamento de latas de tinta e pincéis. De acordo com
informações do município, as latas de tinta vazias são reutilizadas para o transporte de areia
para as atividades realizadas pela Secretaria, e após são encaminhadas para uma cooperativa
de reciclagem; já os pincéis usados são encaminhados para a coleta pública. Nas Figuras 191 e
192 são apresentadas respectivamente, o local onde é realizado a pintura, bem como o
armazenamento dos resíduos gerados.
Figura 191 – Local de pintura

Figura 192 – Resíduos no local de pintura

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Também há um local para armazenamento de materiais em desuso para serem
leiloados, em ambiente fechado e com piso de concreto. Alguns materiais são armazenados
no chão, sem identificação (Figura 193). Em frente a este local são armazenados a granel
diversos tipos de resíduos, sem qualquer tipo de proteção, sem identificação e todos
misturados (Figura 194).
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Figura 193 – Armazenamento de materiais

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 194 – Armazenamento de resíduos sem proteção

Fonte: Empresa Executora (2020).

Destaca-se que, para a realização das atividades citadas da Secretaria, nenhum
funcionário utiliza Equipamento de Proteção Individual (EPIs) visto que, segundo informações,
estes não são fornecidos pelo município.
Além da Secretaria Municipal de Obras, existem outros locais e atividades geradores de
resíduos perigosos, porém o município não tem controle destes, tampouco das quantidades
de resíduos gerados. Dentre os empreendimentos que geram resíduos perigosos, estão:
oficinas mecânicas, borracharias, postos de gasolina, entre outros, que também utilizam
lâmpadas e pilhas.
Em relação à geração dos resíduos perigosos, o Manual de Orientação para Planos de
Gestão de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (2012), cita a geração
per capita de alguns resíduos, de acordo com estudos, pesquisas e estimativas, conforme
apresentado na Tabela 140, a qual também apresenta a estimativa de geração em Cachoeira
do Sul para a população estimada para 2019 de 82.201 habitantes (IBGE 2019), bem como para
os domicílios estimados, para o mesmo ano, de 30.165 (SEBRAE, 2019).
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Tabela 140 – Estimativas da geração de resíduos
Resíduo
Estimativas
Estimativa para Cachoeira do Sul
Pilhas
4,34 unidades anuais per capita
356.753 unidades anuais
Baterias
0,09 unidades anuais per capita
7.399 unidades anuais
Equipamentos eletroeletrônicos
2,6 kg anuais per capita
213.723 kg anuais
Pneus
2,9 kg anuais per capita
238.383 kg anuais
Lâmpadas incandescentes
4 unidades por domicílio
120.660 unidades por domicílio
Lâmpadas fluorescentes
4 unidades por domicílio
120.660 unidades por domicílio
Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente (2012).

6.1.12 Resíduos cemiteriais
Os resíduos sólidos cemiteriais, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2012),
são provenientes “da construção e manutenção de jazigos, dos resíduos secos e dos resíduos
verdes dos arranjos florais e similares, e dos resíduos de madeira provenientes dos esquifes”
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012), os quais se assemelham aos resíduos domiciliares. Há
também os resíduos provenientes da decomposição dos corpos e do processo de exumação.
A Resolução CONAMA nº 335/2003 dispõe sobre o licenciamento ambiental de
cemitérios e define que “os resíduos sólidos não humanos resultantes da exumação dos
corpos deverão ter destinação ambiental e sanitariamente adequada” (CONAMA, 2003). No
Estado do Rio Grande do Sul, a Resolução CONSEMA nº 372/2018 define que os cemitérios
devem ter licenciamento ambiental municipal.
A Lei Municipal nº 212/1951, que define o Código de Posturas, define que
Art. 551º. Nos cemitérios é proibido:
(...) f) fazer depósito de qualquer espécie de material, funerário ou não;
(...) n) jogar lixo em qualquer parte do recinto.

A estimativa é de que Cachoeira do Sul possui 27 (vinte e sete) cemitérios administrados
por comunidades ou particulares, e 02 (dois) municipais. Desses, apenas 02 (dois) cemitérios
possuem licenciamento ambiental, os demais não estão regularizados através de
licenciamento ambiental, e dessa forma não possuem controle do necrochorume gerado pela
decomposição dos corpos, bem como não há fiscalização do município. Ressalta-se que não é
realizada a exumação nos cemitérios do município. Os resíduos gerados nos cemitérios,
semelhantes aos resíduos domiciliares, são incorporados aos resíduos da coleta regular.
Ainda, são gerados, em média, 35 kg de resíduos por óbito, contabilizando o caixão, podas e
galhos, lápides e tampões de concreto, entre outros (PENSAMENTO VERDE, 2014).
Considerando esta estimativa e o número de óbitos registrados em 2017 no município, a
geração de resíduos cemiteriais é de aproximadamente 29 toneladas por ano.

355

6.1.13 Resíduos de óleos comestíveis
Os óleos comestíveis são utilizados no processo de preparo de alimentos, e seus
resíduos provêm de atividades fabricantes de produtos alimentícios, restaurantes, bares e
congêneres, bem como domicílios.
Os resíduos de óleo e gordura vegetal são resíduos perigosos para o meio ambiente e à
saúde humana pois não são biodegradáveis e demoram para se diluírem no ambiente. Ainda,
segundo Gomes et al. (2013), o descarte inadequado de resíduos de óleo vegetal causa
impactos negativos, tais como:
•

nos esgotos pluviais e sanitários: O óleo mistura-se com a matéria orgânica,
ocasionando entupimentos em caixas de gordura e tubulações;

•

em bocas-de-lobo: Provoca obstruções, inclusive retendo resíduos sólidos. Em
alguns casos a desobstrução de tubulações necessita do uso de produtos
químicos tóxicos;

•

na rede de esgotos: Os entupimentos podem ocasionar pressões que conduzem
à infiltração do esgoto no solo, poluindo o lençol freático ou ocasionando
refluxo à superfície.

O descarte adequado destes resíduos seria a destinação para empresas recicladoras de
óleo vegetal usado, que comercializam o produto reciclado.
Em relação a geração de resíduos de óleos comestíveis, estima-se que a taxa de geração
seja entre 0,1 e 1,5 litros mensais por família (MINIISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012),
totalizando para Cachoeira do Sul, considerando a estimativa de 30.165 domicílios em 2019
(SEBRAE, 2019), a geração anual média de 37.707 litros de óleos comestíveis.
6.1.14 Resíduos sólidos e geradores sujeitos ao Plano de Gerenciamento de Resíduos ou de Logística
Reversa
Um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010,
é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa. A
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é
O conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos
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causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos
produtos, nos termos desta Lei (BRASIL, 2010).

A PNRS define a logística reversa como:
Um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada (BRASIL, 2010).

Para estabelecer a responsabilidade, são firmados acordos setoriais (atos de natureza
contratual) entre o poder público e os fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, com o objetivo de implantar a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos.
O Art. 33 da PNRS estabelece a obrigatoriedade de estruturar e implementar sistemas
de logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
visando à responsabilidade compartilhada após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, dos
seguintes resíduos:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes (BRASIL, 2010).

O município deve adotar o DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010, que
regulamenta a Lei nº 12.305/2010 e institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
Ainda, o Decreto nº 10.240/2020 estabelece normas para a implementação de sistema
de logística reversa obrigatória de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico e seus
componentes, de que trata o Inciso VI do caput do Art. 33 e o Art. 56 da Lei nº 12.305/2010, e
complementa o Decreto nº 9.177/2017. Alguns dos produtos eletroeletrônicos objeto deste
decreto são definidos no Art. 4 § 1º, descritos a seguir:
•

Adaptadores em geral;

•

Aparador de barba e grama;
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•

Aparelhos de ar condicionado;

•

Televisão, videogame, antenas;

•

Balança

•

Ventiladores;

•

Caixas de som;

•

Câmeras fotográficas, de vídeo e segurança;

•

Computadores, mouse, teclado, celulares;

•

Fogão, forno elétrico, frigobar, freezer, refrigerador, liquidificador, máquinas de
lavar e secar, micro-ondas, batedeira,

Dessa forma, o decreto define que as empresas e entidades devem apresentar e manter
atualizada a relação dos produtos de que trata o § 1º, junto ao Ministério do Meio Ambiente e
ao IBAMA, por meio do Grupo de Acompanhamento de Performance, que será publicada no
sítio eletrônico do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos SINIR e pelos responsáveis pelo sistema de logística reversa.
Conforme preconiza esta lei, em seu Art. 23, os responsáveis pelo Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal
competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informações completas
sobre a implementação e a operacionalização de seus planos.
Salienta-se que, o órgão ambiental municipal é responsável por orientar e fiscalizar
quanto ao correto manejo dos resíduos sólidos gerados durante as atividades industriais,
agrossilvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde, comerciais e prestadores de
serviços.
As responsabilidades dividem-se em 03 (três) setores: os munícipes, o poder público e
o setor privado, resultando na responsabilidade compartilhada. O poder público deve
apresentar planos para o manejo correto dos resíduos (com adoção de processos
participativos na sua elaboração e de tecnologias apropriadas); às empresas compete o
recolhimento dos produtos após o uso e, à sociedade cabe participar dos programas de coleta
seletiva (acondicionando os resíduos adequadamente e de forma diferenciada) e incorporar
mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente geração.
Ressalta-se que a função dos órgãos governamentais não é somente a aplicação da
legislação, mas incentivar a aplicação das medidas propostas no Plano Nacional de Resíduos
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Sólidos, junto às camadas da sociedade e aos setores produtivos, de forma a promover o
reaproveitamento dos resíduos e verificar a viabilidade da criação de incentivos fiscais.
Para as lâmpadas fluorescentes, em 2014 foi assinado o Acordo Setorial para
implementação do sistema de logística reversa de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio
e mercúrio e de luz mista pela União e empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e
distribuidoras destes produtos. A Reciclus é uma organização sem fins lucrativos que surgiu a
partir deste Acordo Setorial, e possui Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em lojas e redes que
comercializam lâmpadas, distribuídos pelo Brasil, para a realização da logística reversa.
Cachoeira do Sul possui 02 (dois) PEVs, sendo 01 (um) localizado em cada unidade do
supermercado IMEC no município.
Cachoeira do Sul dispõe de pontos de coleta de produtos passíveis de logística reversa,
tais como:
•

Resíduos eletrônicos, coletados no Departamento de Vigilância Ambiental
(DVA) toda 1ª quarta do mês;

•

Óleo de cozinha saturado, coletados em escolas, na Granol e na AFUBRA;

•

Lâmpadas, pilhas e baterias, coletados nos pontos de vendas destes produtos.

O município realiza o controle dos geradores de resíduos sujeitos ao Plano de
Gerenciamento de Resíduos, entretanto estes não são fiscalizados.
6.2. ANÁLISE DE PLANOS MUNICIPAIS EXISTENTES NA ÁREA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Cachoeira do Sul não dispõe de Plano Municipal na área de manejo de resíduos sólidos
e, dessa forma, não foi possível fazer a análise das mudanças ocorridas. Porém, este Plano
encontra-se em elaboração.
6.3. SISTEMATIZAÇÃO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS AO SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E DE LIMPEZA PÚBLICA
A partir do diagnóstico apresentado, foi possível identificar os principais pontos fracos
do manejo dos resíduos sólidos de Cachoeira do Sul, conforme segue na Tabela 141.
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Quesitos
Controle formal de coleta e
destinação de resíduos
Catadores informais

Resíduos da construção civil

Resíduos de saúde

Resíduos cemiteriais
Sistema de logística reversa
Passivos ambientais

Tabela 141 – Principais pontos fracos identificados
Pontos fracos
Falta detalhamento de quantidades de resíduos coletadas e destinadas por
tipo de resíduo e por tipo de coleta
Catadores informais trabalham em condições insalubres na Estação de
Transbordo do município
Inexistência do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil e consequentemente, falta de Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e das diretrizes para a
elaboração dos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
Destinação inadequada dos RCC
Falta detalhamento de quantidades de resíduos geradas e destinadas;
Falta de capacitação para segregar os resíduos de maneira adequada;
Falta de coletores adequados para alguns tipos de resíduo;
Inexistência de realização de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)
Inexistência de licenciamento ambiental dos cemitérios, acarretando na falta
de controle dos resíduos gerados (humanos e não humanos)
Não há controle por parte do município sobre as quantidades e dos locais de
venda de materiais de logística reversa
Existência de pontos clandestinos de descarte de resíduos em propriedades
de terceiros
Fonte: Empresa Executora (2020).

6.4. IDENTIFICAÇÃO DA CARÊNCIA DO PODER PÚBLICO PARA O ATENDIMENTO ADEQUADO DA
POPULAÇÃO
Para os serviços de manejo de resíduos sólidos domiciliares, tanto urbanos quanto
rurais, o município possui contratos com empresas terceirizadas. Entretanto, o município não
dispõe de coletoras públicas de resíduos nas vias urbanas, visto que cada residência possui a
sua própria, porém estas coletoras particulares não dispõem de tampa, e dessa forma os
resíduos armazenados estão sujeitos às ações do tempo, bem como atração de vetores.
Ainda, em relação aos resíduos de saúde, não são feitas capacitações dos funcionários
das unidades de saúde municipais, e, em decorrência disso, os resíduos de saúde não são
segregados corretamente.
O município também possui catadores informais na Estação de Transbordo municipal,
os quais trabalham sem o uso de EPIs e em condições insalubres, estando sujeitos a riscos à
sua integridade física e problemas de saúde em virtude de uma possível contaminação dos
resíduos.
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6.5. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE REJEITOS
Cachoeira do Sul não possui estudos de viabilidade técnica e locacional para a
elaboração de projeto de implantação de aterro sanitário em seu território. O município não
relatou interesse em implantar um aterro sanitário em seu território, tampouco justificou o
desinteresse ou a inexistência de área disponível para isso.
Para a proposição de uma área para a implementação de aterro sanitário no município,
deve ser feito um estudo técnico, econômico, ambiental e social, seguindo as orientações da
NBR 13.896/1997, a qual dispõe sobre os critérios para projeto, implantação e operação de
aterros de resíduos não perigosos. O local a ser utilizado para aterro de resíduos não perigosos
deve considerar o impacto ambiental a ser causado, a aceitação da população, o zoneamento
da região, e se é possível utilizar o espaço por um longo período de tempo e com o mínimo de
obras para o início da sua operação.
6.6. CARACTERIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO DE MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS E DE LIMPEZA PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é responsável pelo recolhimento e
destinação dos resíduos gerados no município, através do Setor de Limpeza Pública e do
Serviço de Coleta de Lixo, além de realizar a manutenção e recuperação do aterro sanitário
municipal, atualmente desativado, bem como a fiscalização ambiental dos serviços
gerenciados por esta secretaria. De acordo com o Art. 4 da Lei Municipal nº 4.021/2010, que
cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os setores anteriormente citados devem
desenvolver as seguintes atividades:
IV - Setor de Limpeza Pública – Desenvolverá atividades de limpeza pública
especificamente quanto ao recolhimento de lixo e destinação final, recuperação de
aterro sanitário e manutenção de parques, praças e jardins.
VII - Serviço de Coleta de Lixo – Subordinado ao Setor de Limpeza Pública, será o
responsável pela coleta de lixo urbano e rural, coleta seletiva; desenvolverá em
conjunto com demais setores da SMMA ações que visem a destinação correta do lixo,
objetivando melhorias ao meio ambiente (CACHOEIRA DO SUL, 2010).

Além desta, as demais secretarias municipais também participam da organização dos
serviços de manejo de resíduos sólidos com suas respectivas responsabilidades. A Secretaria
Municipal de Administração é responsável pela elaboração da legislação municipal e pelos
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contratos de prestação de serviços. A Secretaria Municipal da Fazenda é responsável pela
arrecadação das taxas de coleta de resíduos domésticos (cobradas em conjunto com o IPTU),
programas financeiros, processamento contábil da receita e despesa da prestação dos
serviços. A Secretaria Municipal do Interior e Transportes é responsável pela realização de
obras complementares, tais como aterros. A Secretaria Municipal de Obras é responsável pela
limpeza dos sistemas de drenagem pluvial. A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com
a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é responsável pela fiscalização dos resíduos de
saúde, tanto das unidades municipais quanto das particulares.
Ainda, a secretaria possui contrato de prestação de serviços com empresas
responsáveis pela coleta, transporte e destinação final, de acordo com o tipo de resíduo:
•

Resíduos Domésticos – Contrato nº 099/2019 com a empresa Cone Sul Soluções
Ambientais LTDA, para a coleta e transporte dos resíduos urbanos até a Estação
de Transbordo; Contrato nº 098/2019 com a empresa RM Remoção de Entulhos
Eireli, para o transporte dos resíduos urbanos até a destinação final; Contrato nº
149/2018 com a empresa Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos
(CRVR), para recebimento e destinação final de resíduos em aterro sanitário;

•

Resíduos de Serviços de Saúde e Cemiteriais – Contrato nº 099/2019 com a
empresa Cone Sul Soluções Ambientais LTDA, para a coleta e destinação final
de resíduos de saúde e cemiteriais;

•

Resíduos de limpeza urbana – Não há contrato de prestação de serviço, pois é
executado por servidores do município, e os resíduos são encaminhados para a
Estação de Transbordo municipal.

Cachoeira do Sul conta com catadores informais de resíduos sólidos na Estação de
Transbordo, porém não há informações sobre a quantidade destes. O município dispõe de
uma cooperativa de segregação e comercialização de resíduos recicláveis, denominada
COCARI.
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6.7. IDENTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS EM MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Cachoeira do Sul conta com programas especiais relacionados ao manejo de resíduos
sólidos. Dentre estes está a coleta seletiva, na qual o município incentiva a segregação dos
resíduos orgânicos e recicláveis para encaminhar estes a um catador ou para a COCARI.
Outro programa existente relacionado ao sistema de logística reversa de resíduos
eletrônicos e de óleo de cozinha saturado, em que o município dispõe de Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs), respectivamente, no DVA e em escolas, na Granol e na Afubra.
Além destes existe um programa de consciência ambiental, o qual contempla:
•

o consumo consciente e o desperdício;

•

o uso de sacolas retornáveis;

•

a prática dos 3Rs – Reduzir, Reutilizar e Reciclar;

•

a identificação dos símbolos indicativos de produtos passíveis de reciclagem;

•

os sistemas de coleta existentes no município;

•

a segregação de resíduos, com a identificação de resíduos orgânicos, recicláveis
e não recicláveis;

•

o sistema de logística reversa;

•

o desperdício e o uso racional de água;

•

o descarte de óleo de cozinha usado;

•

a economia de energia elétrica, com dicas de como economizar;

•

a solidariedade, com a doação de roupas;

•

a arborização urbana, com a recomendação de espécie.

Ainda, o município conta com um programa na área rural relacionado à coleta seletiva,
com o incentivo a compostagem dos resíduos e dicas de resíduos compostáveis, quais
resíduos podem ser enviados para reciclagem, a prática dos 3Rs e como proceder com as
embalagens de agrotóxicos.
6.8. IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS,
INCLUINDO ÁREAS CONTAMINADAS E RESPECTIVAS MEDIDAS SANEADORAS
Cachoeira do Sul dispõe de uma área degradada onde atualmente é a Estação de
Transbordo do município, local que já foi o lixão municipal e que está em processo de
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recuperação (Figura 195) , com Licença de Operação nº 00474/2017-DL pela FEPAM, com
vigência de 25 de janeiro de 2017 a 25 de janeiro de 2022, para a atividade de remediação de
área degradada pela disposição de resíduos sólidos urbanos, sem uso.
Figura 195 – Recuperação do antigo lixão municipal

Fonte: Empresa Executora (2020).

Este local recebia resíduos domiciliares e de limpeza urbana entre os anos de 1996 e
2010, totalizando um volume estimado de resíduos aterrados de 66.316,40 m³. Dentre as
condições estabelecidas pela LO, destaca-se:
• A área do empreendimento deve ser cercada, identificada e com controle de acesso;
• Não poderá haver a presença de catadores no empreendimento;
• Os acessos internos e externos devem ser mantidos em perfeito estado de

conservação, sinalização e trafegabilidade;
• Deve haver o monitoramento das águas subterrâneas.

Ainda, a LO destaca que a área foi declarada Área Suspeita de Contaminação,
considerando as diretrizes da Resolução CONAMA nº 420/2009, sendo que o município deve
proceder com os demais procedimentos de investigação de áreas contaminadas, e apresentar
à FEPAM os formulários de Investigação Confirmatória (Fase II), Diagnóstico de Áreas
Contaminadas (Fase III) e Projeto para Remediação de Áreas Degradadas (Fase IV). Ressalta-se
que o município já realizou a licitação para a contratação de empresa que remediará a área,
porém esta não foi informada, assim como está com edital aberto para a contratação de
empresa para a instalação dos poços de monitoramento das águas subterrâneas.
Além desta área, o município dispõe de duas áreas degradadas na área urbana, uma
em virtude da extração de argila e outra pela extração de cascalho. Segundo informações,
estas áreas estão sendo recuperadas, porém não foram visitadas por serem áreas particulares.
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Dentre os locais com disposição inadequada de resíduos, está a área indígena
localizada na BR 153. Durante a visita a campo foi verificada o acúmulo de resíduos em local
sem proteção (Figura 196), além de resíduos espalhados no chão (Figura 197). Isso pode
acarretar na atração de vetores e problema de saúde pública.
Figura 196 – Disposição de resíduos na área
indígena

Figura 197 – Resíduos espalhados no chão na área
indígena

Fonte: Empresa Executora (2020).

Fonte: Empresa Executora (2020).

Também foi verificado, durante a visita a campo, a disposição de resíduos em área de
APP (Figura 198), que são carreados para o recurso hídrico, conforme observa-se na Figura 199.
Figura 198 – Disposição de resíduos em APP

Fonte: Empresa Executora (2020).
Figura 199 – Disposição de resíduos em recurso hídrico

Fonte: Empresa Executora (2020).

365

Além destes, os locais com disposição inadequada de RCC e resíduos perigosos
descritos nos itens 6.1.5 Resíduos da construção civil e 6.1.11 Resíduos perigosos,
respectivamente, também são passivos ambientais.
6.9. IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES CONSORCIADAS
OU COMPARTILHADAS COM OUTROS MUNICÍPIOS
O município não faz parte de consórcio público destinado à gestão de resíduos sólidos,
bem como não há estudos de alternativas de gestão associada.
6.10. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS RECEITAS OPERACIONAIS, DESPESAS DE CUSTEIO E
INVESTIMENTOS
Cachoeira do Sul possui taxa de cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos
urbanos junto ao IPTU, definida pelo Código Tributário do Município (Lei Municipal
nº 2.769/1994), calculada em função da área do imóvel, com base no VRM atualizado
anualmente pela variação do índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
ou outro que vier a substituí-lo ou fixado pelo Governo Federal (Tabela 142).
Tabela 142 – Tabela para cobrança de taxa de coleta de lixo
DESTINAÇÃO IMÓVEL
FAIXAS DE ÁREAS M²
UNIDADES DE REFERÊNCIA
Até 300
0,98
De 301 a 600
1,96
De 601 a 1.000
2,88
IMÓVEIS NÃO-EDIFICADOS
De 1.001 a 2.000
3,87
De 2.001 a 3.000
4,85
De 3.001 a 4.000
5,77
Acima de 4.000
6,92
Até 50
0,58
De 51 a 100
1,15
IMÓVEIS EDIFICADOS
De 101 a 200
1,96
RESIDENCIAIS:
De 201 a 400
2,88
De 401 a 1000
5,77
Acima de 1000
7,73
Até 50
1,15
De 51 a 100
2,31
IMÓVEIS EDIFICADOS NÃO
De 101 a 200
3,69
RESIDENCIAIS:
De 201 a 400
5,77
De 401 a 1000
11,54
Acima de 1000
15,23
Fonte: Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 2.769 (1994).
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As receitas operacionais de Cachoeira do Sul em relação aos serviços de gerenciamento
de resíduos sólidos domiciliares não foram repassadas, entretanto, a arrecadação com o IPTU
soma R$13.647.845,68, conforme o Portal da Transparência.
Em relação às despesas de custeio da prestação de serviço de manejo de resíduos
sólidos urbanos e de saúde, a Tabela 143 apresenta as despesas anuais médias definidas nos
contratos com as empresas terceirizadas.
Tabela 143 – Custos com os serviços de manejo de resíduos sólidos em Cachoeira do Sul
Serviço
Valor total anual (R$)
Coleta automatizada de resíduos sólidos urbanos
1.625.358,00
Coleta regular de resíduos sólidos urbanos
1.235.790,03
Coleta de resíduos sólidos domiciliares no interior/rural
379.008,00
Carregamento e transporte até a destinação final de resíduos sólidos urbanos
da estação de transbordo da Ferreira para aterro sanitário licenciado pela
1.065.158,08
FEPAM/RS
Destinação e tratamento final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário
1.896.960,00
licenciado pela FEPAM/RS
Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde,
42.340,00
conforme especificações do Projeto Básico
TOTAL
6.244.614,11
Fonte: Adaptado dos contratos das prestações de serviços (2020).

Dessa forma, observa-se que as despesas pela prestação de serviço de manejo de
resíduos sólidos equivalem a 45,76% do valor arrecadado pelo IPTU, o que pode prejudicar o
desenvolvimento de projetos e ações neste eixo, visto que o valor do IPTU também é utilizado
para o custeio de outros serviços.
6.11. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SEGUNDO
INDICADORES
Cachoeira do Sul dispõe de indicadores de desempenho para a prestação de serviço de
manejo de resíduos sólidos da COCARI, porém estes não foram disponibilizados. Em relação a
ouvidoria, não há indicadores.
Quanto aos indicadores do SNIS, a Tabela 144 apresenta a evolução dos indicadores
com dados.

367

Tabela 144 - Indicadores do SNIS RS para Cachoeira do Sul
Ano de Referência
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
IN001 - Taxa de empregados em relação à população urbana
0,77
1,16
1,21
1,2
1,2
1,2
1,25
IN002 - Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo
48.491,85 65.294,14 65.192,26
41.621,89 83.006,71 83.678,56
de RSU
IN003 - Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas
1,97
7,97
2,46
2,16
3,97
3,74
correntes da prefeitura
IN004 - Incidência das despesas com empresas contratadas para
0
94,83
92,43
92,33
100
100
100
execução de serviços de manejo RSU nas despesas com manejo de RSU
IN005 - Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU
72,51
65,51
53,18
39,7
71,68
39,42
49,54
IN006 - Despesa per capita com manejo de RSU em relação à
27,42
37,47
75,49
79,03
50,03
99,89
104,29
população urbana
IN007 - Incidência de empregados próprios no total de empregados no
0
32,94
23,6
26,14
26,14
26,14
26,14
manejo de RSU
IN008 - Incidência de empregados de empresas contratadas no total de
100
67,06
76,4
73,86
73,86
73,86
73,86
empregados no manejo de RSU
IN010 - Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total
3,64
7,06
4,49
4,55
4,55
4,55
4,55
de empregados no manejo de RSU
IN011 - Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de
19,89
22,24
24,55
40,15
31,38
33,27
35,86
39,37
51,67
cobrança pela prestação de serviços de manejo RSU
IN014 - Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta100
100
99,44
99,57
99,7
99,83
100
a-porta) da população urbana do município.
IN015 - Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em
98,2
100
95
95
95
94,9
95,02
95,14
99,89
relação à população total do município
IN016 - Taxa de cobertura regular do serviço de coleta de RDO em
100
100
100
100
99,44
99,57
99,7
99,83
100
relação à população urbana
IN017 - Taxa de terceirização do serviço de coleta de (RDO + RPU) em
100
100
100
99,81
99,74
99,76
2,02
2,01
2,37
relação à quantidade coletada
IN018 - Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores +
158,71
1.847,51 1.615,38 1.380,91 1.349,01 1.085,67 1.090,12 1.374,57
motoristas) na coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada
IN019 - Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO
0,34
0,42
0,49
0,6
0,63
0,63
0,63
0,65
+ RPU) em relação à população urbana
IN021 - Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população
0,62
0,12
0,68
0,69
0,73
0,74
0,6
0,6
0,79
urbana
IN022 - Massa (RDO) coletada per capita em relação à população
0,54
0,1
0,62
0,65
0,66
0,54
0,54
atendida com serviço de coleta
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IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU)
IN024 - Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo
total do manejo de RSU
IN025 - Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de
empregados no manejo de RSU
IN027 - Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU)
em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos
(RDO)
IN028 - Massa de resíduos domiciliares e públicos (RDO+RPU) coletada
per capita em relação à população total atendida pelo serviço de
coleta
IN030 - Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta
em relação à população urbana do município.
IN031 - Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU)
coletada
IN032 - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto
matéria orgânica e rejeitos) em relação à população urbana
IN036 - Massa de RSS coletada per capita em relação à população
urbana
IN037 - Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada
IN041 - Taxa de terceirização dos varredores
IN042 - Taxa de terceirização da extensão varrida
IN043 - Custo unitário médio do serviço de varrição (prefeitura +
empresas contratadas)
IN044 - Produtividade média dos varredores (prefeitura + empresas
contratadas)
IN045 - Taxa de varredores em relação à população urbana
IN046 - Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com
manejo de RSU
IN047 - Incidência de varredores no total de empregados no manejo de
RSU
IN048 - Extensão total anual varrida per capita
IN051 - Taxa de capinadores em relação à população urbana
IN052 - Incidência de capinadores no total empregados no manejo de
RSU

91,42

-

103,07

147,64

147,46

-

126,03

414,02

341,58

75,38

-

68,44

49,4

49,51

-

54,89

90,79

94,03

-

48,98

54,55

42,35

49,44

52,27

52,27

52,27

52,27

0

0,31

-

0,52

0,67

0,3

0

0

-

0,54

0,1

0,61

0,62

0,65

0,67

0,54

0,54

0,67

-

-

100

49,99

48,77

99,57

99,7

99,83

100

-

-

2,03

1,94

2,38

-

1,41

1,41

1,97

-

-

5,06

4,9

6,32

-

3,08

3,08

5,67

-

0,58

0,91

0,81

0,57

0,41

0,41

0,5

0,42

53,55

0,47
100
53,55

0,13
100
100

0,12
61,9
100

0,08
68,42
-

0,06
62,5
-

0,07
62,5
-

0,08
62,5
-

0,05
62,5
100

42,3

-

90,54

116,39

-

-

-

-

99,97

-

2,22

1,26

-

-

-

-

-

0,19

-

0,2

0,2

0,29

0,26

0,22

0,22

0,22

0,23

20,93

-

18,67

9,93

9,52

-

8,05

4,12

1,3

-

28,57

25,45

24,71

21,35

18,18

18,18

18,18

18,18

0,14
-

0,14
0,1

0,08
0,13

0,06
0,16

0,19

0,19

0,19

0,19

0,01
0,2

-

14,29

16,36

14,12

15,73

15,91

15,91

15,91

15,91
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IN053 - Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat.
orgânica) em relação à quantidade total coletada de resíduos sól.
domésticos
IN054 - Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta
seletiva

0,09

100

-

3,97

-

1,83

2,02

2,01

-

0,2

44,55

5,06

9,97

-

4,92

4,4

4,4

6,8

(-) Dados indisponíveis.
Fonte: SNIS (2020).
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Os índices apresentados não são coerentes com as informações levantadas no
município, o que dificulta a avaliação do manejo de resíduos sólidos a partir destes.
Assim, a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos em Cachoeira do Sul
encontra-se regular, visto que os resíduos domiciliares são coletados e destinados
corretamente, bem como há coleta seletiva implantada no município através de uma
cooperativa de catadores; porém, há catadores informais na Estação de Transbordo do
município, os quais trabalham em condições insalubres Os resíduos de saúde são
acondicionados corretamente e encaminhados para destinação final em empresa licenciada,
entretanto não são segregados conforme a RDC 222/2018, não são pesados e são
transportados e destinados com uma estimativa de peso no MTR, o qual não é emitido pelas
unidades de saúde, e sim pela Secretaria Municipal de Saúde. Cachoeira do Sul dispõe de
licenciamento ambiental de empreendimentos geradores de resíduos de construção civil,
industriais e de logística reversa, entretanto não dispõe de normativas de gerenciamento e
fiscalização destes, e dessa forma os resíduos podem estar sendo destinados incorretamente.
Ainda, apenas 02 (dois) estão regularizados junto ao município, os demais não possuem
licenciamento ambiental, tampouco fiscalização dos resíduos gerados.
7. QUADRO RESUMO E ANALÍTICO
Os problemas quanto ao saneamento básico identificados em Cachoeira do Sul
ocorrem devido aos baixos investimentos pelo município neste setor, representando somente
0,17% do orçamento total de investimentos realizados no ano. Dessa forma, entende-se que é
necessário maiores investimentos neste sentido, para que todos os eixos atendam de forma
igualitária todos os munícipes e legislações municipais, estaduais e federais.
As causas dos problemas diagnosticados podem ser classificadas como estruturante ou
estrutural. Segundo o PLANSAB (2013), as medidas estruturais são os investimentos em obras,
com intervenções físicas para a conformação das infraestruturas dos eixos de saneamento
básico, necessárias para suprir o déficit de cobertura dos serviços e a proteção aos riscos
epidemiológicos, sanitários e patrimoniais. Já as medidas estruturantes fornecem suporte
político e gerencial para a melhoria da infraestrutura física. Assim, a Tabela 145 apresenta os
problemas diagnosticados em cada eixo do saneamento, bem como a classificação das suas
causas.
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Tabela 145 – Resumo do diagnóstico
Eixo do
saneamento

Problemas diagnosticados

Causas dos problemas
diagnosticados

Classificação das
causas (estruturante/
Estrutural)

Falta de planejamento do
abastecimento de água na zona
rural

Inexistência de Plano Diretor
de Abastecimento de Água

Estruturante

Falta de delegação de prestação
de serviço para as associações

Falta de legislação que
delegue a função de
abastecimento de água para
as associações que já o
fazem e para as futuras

Estruturante

Falta de cadastro e
organização dos sistemas

Estruturante

Identificação dos mananciais
que abastecem os sistemas da
zona rural
Inexistência de outorga de uso
da água
Inexistência de dados quanto à
vazão de água retirada das SACs

Abastecimento
de água

Esgotamento
sanitário

Falta de proteção e manutenção
dos sistemas SACs

Falta de controle e
organização dos sistemas
Inexistência de
macromedidores
Falta de proteção sanitária
em alguns poços,
cercamento

Vazamentos nos sistemas

Falta de manutenção

Tratamento de água ineficiente
em algumas localidades da zona
rural
Atendimento aos padrões de
potabilidade da água
Inexistência de dados quanto ao
diâmetro da rede e extensão da
rede para alguns sistemas, bem
como por onde passam as redes
Falta de dados quanto ao
número e tipo de ligações
atendidas por cada SAC
Inadimplência e despesas
maiores que a arrecadação das
SACs
Falta de preenchimento dos
dados do SISÁGUA e SNIS

Tratamento com clorador
cloro pastilha nos
reservatórios
Falta de controle e
monitoramento periódico

Estruturante
Estrutural
Estrutural
Estrutural
Estrutural
Estruturante

Falta de banco de dados

Estruturante

Falta de banco de dados

Estruturante

Taxas fixas

Estruturante

Falta de banco de dados

Estruturante

Atendimento aos padrões de
lançamento de efluentes

Falta de controle e
monitoramento periódico do
efluente tratado, inexistência
de operador na ETE

Estruturante

Ligações clandestinas de redes
de águas pluviais em redes de
esgotamento sanitário

Falta de fiscalização

Estruturante

Algumas residências da área
urbana não estão ligadas à rede
coletora de esgoto

Falta de legislação que
defina a obrigatoriedade de
ligação das residências na
rede coletora

Estruturante

Sistemas individuais de
tratamento com vazamentos,
lançamento de esgoto in natura

Falta de fiscalização

Estruturante

372

em corpos hídricos e esgoto a
céu aberto
Inexistência de dados quanto ao
volume de esgoto gerado por
economia
Falta de limpeza periódica de
fossa
Residências sem tratamento de
esgoto

Manejo de
águas pluviais

Locais com sistemas
mínimos/inexistentes de
tratamento de esgotamento
sanitário
Falta de planejamento da
drenagem urbana
Inexistência de registros do
sistema de drenagem na área
rural
Obstrução de bocas-de-lobo com
resíduos sólidos e de varrição
pública
Ligação clandestina de esgoto
nas redes de águas pluviais
Ocorrências de inundações,
enchentes, solapamento de
margem de rio e erosões de
margem dentro do perímetro
urbano municipal
Inexistência de taxa de cobrança
pela prestação de serviço
Inexistência de orçamento para o
manejo de águas pluviais
Inexistência de coleta seletiva de
resíduos domésticos na área
rural
Falta de controle das
quantidades e tipologias de
resíduos coletados e destinados

Manejo de
resíduos
sólidos

Inexistência de controle do
volume de resíduos de limpeza
pública gerados
Inexistência de legislação
municipal para gerenciamento
de resíduos volumosos e RCC
Falta de controle da quantidade
de resíduos volumosos e RCC
gerados
Falta de segregação dos resíduos
nos postos de saúde
Falta de controle da quantidade
de resíduos de saúde gerados em
cada posto de saúde

Inexistência de
micromedidores

Estrutural

Inexistência de legislação

Estruturante

Inexistência de legislação
quanto a qual sistema deve
ser adotado em novos lotes

Estruturante

Comprometimento e
organização do órgão
municipal

Estrutural/Estruturante

Inexistência de Plano Diretor
de Drenagem Urbana

Estruturante

Falta de mapeamento das
redes

Estruturante

Falta de fiscalização

Estruturante

Falta de fiscalização

Estruturante

Falta de projetos para
resolução de problemas das
áreas de risco

Estruturante

Inexistência de legislação
que defina o valor da taxa

Estruturante

Inexistência de planejamento

Estruturante

Falta de legislação que
estabeleça a coleta seletiva,
bem como educação
ambiental
Falta de controle e
monitoramento, e
inexistência de banco de
dados

Estruturante

Estruturante

Inexistência de banco de
dados

Estruturante

Falta de planejamento

Estruturante

Inexistência de banco de
dados

Estruturante

Falta de educação ambiental
e fiscalização
Inexistência de pesagem dos
resíduos de cada posto de
saúde para emissão de MTR
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Estruturante
Estruturante

Resíduos perigosos
acondicionados de forma
inadequada
Inexistência de licenciamento
dos cemitérios
Descontrole de resíduos de
varrição gerados pelo município
Inserção de resíduos de poda e
varrição na coleta convencional
por munícipes

Falta de fiscalização

Estruturante

Falta de fiscalização

Estruturante

Inexistência de
licenciamento de local de
bota fora para resíduos de
varrição
Inexistência de logística para
recolhimento e recebimento
desses resíduos pelo
município
Falta de legislação municipal
que defina a obrigatoriedade
de recebimento dos resíduos
e fiscalização

Inexistência de
empreendimentos que realizam
a logística reversa de todos os
resíduos passíveis deste sistema
Inexistência de reciclagem dos
Falta de triagem dos RSU
resíduos gerados
Existência de pontos
clandestinos de descarte de
Falta de fiscalização
resíduos em propriedades de
terceiros
Fonte: Empresa Executora (2019).
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Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estrutural

Estruturante
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