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1. INTRODUÇÃO
1.1.

Considerações Iniciais

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento de planejamento que
estabelece diretrizes que devem nortear a atuação do Município em relação aos quatro componentes
do saneamento básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de águas
pluviais e gestão de resíduos sólidos. Esse instrumento é instituído pela Lei Federal nº 11.445/2007 e
regulamentado pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, sendo complementado com a publicação do
Estatuto das Cidades.
Os serviços públicos de saneamento básico deverão ser planejados e articulados de forma a
prever a universalização de acesso e efetiva prestação dos serviços à comunidade, bem como
realizados de maneira adequada à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente.
Eficiência e sustentabilidade econômica são um dos princípios fundamentais do PMSB, que aliado ao
estímulo à pesquisa, à racionalização do consumo de água e à utilização de tecnologias apropriadas
revelam a importância da avaliação periódica dos serviços e das infraestruturas de saneamento para
as ações da gestão pública.
As revisões quatrienais dos planos de saneamento básico englobam diversos setores da
gestão pública, bem como diferentes atores, permitindo uma avaliação sistemática da eficiência e
eficácia das ações que vêm sendo realizadas. O PMSB deve atentar aos objetivos básicos de melhoria
da qualidade de vida e saúde da população, ser planejado e consciente, tendo em vista os três pilares
da sustentabilidade: ambiental, econômica e social.
Os conteúdos elaborados nesta Revisão seguiram o constante no Termo de Referência
(Anexo I.1), assim como elaborados de forma a subsidiar discussões e esforço focados no
entendimento das demandas e viabilidades financeiras do Município, com a definição de soluções
adequadas aos contextos locais.
A metodologia de elaboração envolveu etapas mais objetivas na composição do diagnóstico
e prognóstico. Com relação aos dados utilizados no diagnóstico, foram obtidos com as prestadoras de
serviço, colaboradores públicos, licenças ambientais e de dados disponíveis no Sistema Nacional de
Informações sobre o Saneamento – SNIS.
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1.2.

Objetivo Geral
O Município de Cotiporã busca através desta Revisão, atualização dos objetivos e metas

propostas na 1ª versão do plano, redefinindo prazos e ações para a Universalização dos Sistemas de
Saneamento Básico, através da manutenção e ampliação progressiva dos serviços oferecidos aos
domicílios do Município.

1.3.

Objetivos Específicos
Esta Revisão do PMSB tem por objetivos específicos:
•

Realizar o diagnóstico e contextualizar a atual situação do saneamento ambiental e
seus serviços no município.

•

Estruturar as informações do diagnóstico e prognóstico de forma integrada,
correlacionando eficientemente os diferentes componentes do saneamento básico

•

Complementar e revisar as informações de forma a estimular o envolvimento dos
diferentes atores de suas responsabilidades e possíveis contribuições relacionadas às
questões de saneamento

•

Destacar as lacunas nos serviços dos quatro componentes, com vistas a
universalização e sustentabilidade

1.4.

Identificação da Empresa Consultora
Razão Social: D'arthy Representações Ltda
CNPJ: 03.523.484/0001-41
Registro: CREA RS 1853577
Endereço: Rua Palmira Pandolfo, número 540, Bairro Curtume
Município: Guaporé/RS

Técnicos Responsáveis
•

DANIELA THOMAS DA SILVA

_________________________

Engenheira Florestal, Mestre e Doutora em Silvicultura
CREA RS 174520
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•

MARCOS MARCOLIN

_________________________

Engenheiro Ambiental
CREA RS 174301
•

PAULA PIERUCCINI SANGALI

_________________________

Engenheira Ambiental
CREA RS 209310

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.1.

Localização
Cotiporã, com uma área superficial é de 17.465,14 hectares, está inserida na região da Serra

Geral, região geomorfológica do Planalto das Araucárias, com características bastante heterogêneas,
marcadas por uma grande diferença de cotas, que variam entre os 672 m e os 100 m. O relevo local é
característico das regiões de distribuição de rochas vulcânicas da Formação Serra Geral na região da
Serra do Nordeste do Rio Grande do Sul (MARCO, 2014).
O Município de Cotiporã está localizado na Mesorregião Nordeste Rio-Grandense e na
microrregião de Caxias do Sul (Figura 1), a 155 km da Capital Porto Alegre, sob as coordenadas
geográficas -28.994177° Sul e -51.696600° Oeste.
Figura 1 – Localização do município de Cotiporã.
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Os principais acessos ocorrem pelas rodovias Estaduais RS 359, RS 470 e RS 431. Cotiporã faz
divisa com os Municípios de Veranópolis (distância de 22 Km), Fagundes Varela (distância de 18,6 Km),
Dois Lajeados (distância de 21,8 Km), São Valentim do Sul (distância de 26,5 Km), Santa Tereza
(distância de 34,6 Km), Bento Gonçalves (distância de 31 Km) e Monte Belo do Sul (distância de 32,9
Km).

2.1.1. Clima
O clima é tropical úmido, com temperatura média anual de 16,5 ºC e pluviosidade de 1.600
mm por ano, em média. Cotiporã está inserida na Região 4, sub-região 4b. Segundo o Plano Ambiental
de Cotiporã e o Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado do Rio Grande do Sul, o
Município de Cotiporã apresenta uma temperatura média anual de 16.5 ºC, com uma pluviosidade
média anual de 1.600 mm, sem deficiência hídrica ao longo de um ano normal, e no seu balanço hídrico
anual, ocorre uma redução de novembro a janeiro, sucedida por uma reposição de água que perdura
de fevereiro a abril (MARCO, 2014).

2.1.2. Vegetação
O município de Cotiporã está situado no Bioma Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006),
e de acordo com o Manual Técnico de Classificação da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), apresenta-se
sob duas diferentes fitofisionomias florestais: Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) e a
Floresta Estacional Decidual (Floresta Caducifólia). A caracterização das formações vegetais presente
no município pode ser observada na Figura 2.
Dados do MapBiomas (Coleção 5, 2019), informam que o Rio Grande do Sul atualmente possui
5.462.918 ha (44%) de vegetação florestal natural e 6.845.376 ha (56%) de formação natural
campestre. A mesorregião do Nordeste Rio-Grandense apresenta 21% de cobertura florestal
(541.268,78 ha), e a microrregião de Caxias do Sul apresenta um percentual de florestas equivalente a
32% da área total conforme o levantamento realizado pelo IBGE (2018).
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Figura 2 - Ecossistemas presentes no município de Cotiporã.

Cotiporã possui 8.084,75 ha de sua área coberta por florestas naturais, o que representa 46%
de seu território (Figura 3).
Figura 3 - Uso e ocupação do solo do município de Cotiporã.

Fonte: Hasenack et al. 2010.
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2.1.3. Relevo e aspectos geológicos
Cotiporã está localizado na região fisiográfica denominada Encosta Superior do Nordeste, na
borda do Planalto Rio-Grandense. O relevo nesta região fisiográfica é montanhoso e recortado
profundamente por rios formando vales estreitos.
É possível identificar duas principais unidades de litologia: Fáceis Caxias e Fáceis Gramado.
Uma pequena porção é classificada como pertencente a Fáceis Várzea do Capivarita (Figura 4).

Figura 4 – Litologia e pedologia de Cotiporã.

2.1.4. Hidrografia e Hidrologia
O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas, dentro da Região
Hidrográfica da Bacia do Guaíba. Os principais recursos hídricos são: o Arroio Vicente Rosa, Arroio
Sapato, Arroio Leão, Arroio Sapatinho, além do Rio Carreiro e do Rio das Antas que servem como divisa
dos municípios de São Valentim e Bento Gonçalves, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5 - Hidrografia e Hidrologia do município de Cotiporã.

2.2.

Aspectos socioeconômicos
2.2.1. População
Segundo o último censo demográfico de estimativa da população realizada pelo IBGE (2019),

Cotiporã possui uma população de 3.853 habitantes e uma densidade demográfica de 22,72 hab/km².
Na zona urbana, a população residente estimada é de 2015 habitantes, em uma área de 3.504,40 ha,
de acordo com o Plano Diretor proposto em 2018.

2.2.2. Histórico
No ano de 1982, o Município se desmembrou de Veranópolis. Seu nome é um topônimo
indígena e significa: coti (habitação, região, morada) e porã (bonita, bela, atraente).
A partir de 1885, famílias de imigrantes italianos chegam ao sul do Brasil e, em busca de uma
vida melhor, instalam-se nas Linhas Frei Caneca e Independência. Seguido dos imigrantes poloneses e
alemães erguem, em 1892, a Freguesia de Monte Vêneto, em homenagem a região do Vêneto, na
Itália, de onde eram procedentes. Devotos à religiosidade, contaram com o auxílio e incentivo de
padres, como Dom Fortunato Odorizzi, Eugênio Medicheschi e David Angelli para a consolidação da
freguesia, os quais buscaram alternativas para garantir o fomento agrícola, indústrias e comércio local.
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Foi em Monte Vêneto, que surgiu a primeira cooperativa de laticínios do Brasil: Cooperativa
Trabalho e Progresso, como também, o frigorífico “A Sul-Americana”, considerado o “pai dos
frigoríficos do Brasil”. Junto a ele, destacam-se na história a vocação para ourivesaria e fábrica de
esquadrias. Monte Vêneto pertencia a Alfredo Chaves - atual Município de Veranópolis e, em 1939,
devido a Segunda Guerra Mundial, a comunidade viu-se forçada a mudar o nome de Monte Vêneto
para Cotiporã.
Em 1982 surge, no coração dos cotiporanenses, o sonho da emancipação política. Em 9 de
maio, 89% da população decidiu, por meio de plebiscito, ser independente. No dia 1º de janeiro de
1983, Cotiporã instala-se como município tendo como primeiro prefeito o Sr. Eraldo José Fellini.

2.2.3. Economia
De acordo com dados da EMATER, a principal atividade econômica do município é a
agricultura, com 12,5 ha destinados à Olericultura, 1.520 ha com Fruticultura e 1.540 ha são
atualmente cultivados com Grãos. Na pecuária, destaca-se a suinocultura (rebanho de 8.019 cabeças),
bovinocultura (rebanho de 4.611 cabeças) e galináceos, com rebanho estimado em 186.000 cabeças
(Censo Agropecuário, 2017).

3. DIAGNÓSTICO

3.1. Abastecimento de Água

3.1.1. Zona Urbana
O abastecimento de água potável para a zona urbana do município é realizado pela
Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, por meio de captação superficial na Barragem
do Leão, autorizada sob a Portaria DRH nº 1156/2006, sendo o Arroio Leão (Classe 2) a sua fonte
principal. Além deste manancial, há a adução de água bruta de um açude localizado nas coordenadas
geográficas -28.961200° Sul -51.669000° Oeste, para a Barragem do Leão. A CORSAN também capta
água de dois poços tubulares, mas conforme relatado, os poços não operam todos os dias e meses no
ano. A Tabela 1 indica os cadastros de captação de água sob responsabilidade da CORSAN.
O Município conta atualmente com um sistema de abastecimento de produção de água de
129.308 m³/ano, tendo um volume faturado de 91.317 m³/ano e 91.486 m³/ano de água potável
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consumida. De acordo com os dados apresentados pelo SNIS, em 2019, 99,88% do volume consumido
no Município é micromedido. Independente desta alta porcentagem, o índice de perdas de distribuição
é de 30%. No que se refere a demanda doméstica da população urbana, o consumo de água, com base
no que foi registrado em 2019, é de 116,41 l/habitante/dia, referente a 966 economias ativas
abastecidas com água potável.
Tabela 1 – Dados dos cadastros das captações de água disponíveis no SIOUT/DRH.
Número do
cadastro
2020/006.644
2020/006.640
2018/014.677
2018/014.673

Natureza da
intervenção
Água Superficial
Água Superficial
Água Subterrânea
Água Subterrânea

2017/001.611

Água Superficial

2017/001.585

Água Superficial

Tipo da Fonte de
Captação
Açude
Açude
Água subterrânea
Água subterrânea
Barragem de
acumulação
Barragem de
acumulação

Tipo de Intervenção
Bombeamento
Cadastro apenas do açude
Poço tubular
Poço tubular
Bombeamento
Cadastro apenas da
barragem

A vazão máxima de bombeamento para a estação de tratamento de água (ETA) é de 0,014
m³/s, através de grupo motor-bomba e uma adutora com tubulação de diâmetro de 100 mm e 3700
m de comprimento. A ETA de Cotiporã está licenciada, via município, sob a LO nº 10/2018, e opera
atualmente com uma vazão média de 0,0101 m³/s (dados de 2020), sendo sua capacidade projetada
igual a 0,005 m³/s.
Figura 6 – Vista do manancial Barragem do Leão.
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Um resumo dos aspectos operacionais do sistema de abastecimento de água foi compilado
por meio de consulta do banco de dados do SNIS, entre os anos de 2014 e 2019.

Tabela 2 – Indicadores gerais do sistema de abastecimento de água do SNIS entre 2014 e 2019.
INDICADOR

Unidade

2014

2015

2016

2017

2018

2019

População total atendida (AG001)
Índice de atendimento população
total (IN055)
Índice de atendimento urbano de
água (IN023)
Ligações Ativas (AG002)
Consumo médio per Capita de
água (IN022)
Índice de consumo de água
(IN052)
Extensão da rede (AG005)
Índice de perdas na distribuição
(IN049)
Índice de perdas por ligação
(IN051)

Habitante
%

1178
44,29

1960
48,89

1998
44,29

2260
56,50

2085
53,90

2218
54,97

%

84,71

85,73

84,71

100,0

94,96

96,87

Ligações
L/hab/dia

743
140,65

746
126,26

764
140,65

777
110,97

788
109,40

805
116,41

%

70,45

81,05

70,45

70,90

75,07

71,49

km
%

20
20,6

20,43
18,95

20,43
29,55

20,49
29,10

20,49
24,93

21,37
28,51

L/dia/lig

145,18

74,11

145,18

125,87

100,87

122,45

Fonte: SNIS.

O sistema de tratamento de água que atende o Município de Cotiporã é composto por série
de etapas a fim de atender aos padrões de qualidade ditados pela Portaria de Consolidação nº 5 –
Anexo XX. A ETA (Figura 7) opera através de processo convencional e possui a seguinte configuração:
coagulação com adição de sulfato de alumínio, alcalinização, floculação com adição de polieletrólito,
decantação, filtração, desinfecção via adição de cloro líquido e fluoretação com fluossilicato de sódio,
a fim de prevenir cáries na população. Eventualmente é necessário dosar ortopolifosfato de sódio na
água tratada a fim de complexar metais, como ferro e manganês, evitando alteração nas qualidades
organolépticas de potabilidade (Figura 8).

Tabela 3 – Coordenadas geográficas do ponto de captação e da ETA.
Estação de Tratamento de Água
Ponto de captação de água bruta

Latitude
-28.985081°
-28.973328°

Longitude
-51.694217°
-51.675298°
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Figura 7 – Vista da ETA de Cotiporã.

Figura 8 – Esquema de tratamento da água bruta na ETA.

Os volumes de água tratada anualmente ao longo dos últimos 5 anos estão dispostos na Figura
9. Dados atualizados da CORSAN, evidenciaram que, em 2020, foi tratado 129.308 m³ de água bruta.
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Figura 9 – Volume de água tratada na ETA ao longo dos anos.
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Fonte: SNIS e CORSAN.

A qualidade da água bruta que chega na ETA é monitorada periodicamente, pela CORSAN,
atendendo aos seguintes parâmetros: turbidez, pH, cor, alcalinidade, dureza, matéria orgânica, ferro,
manganês, além de análises microbiológicas (Escherichia coli). A densidade de cianobactérias na água
do manancial é analisada a cada dois meses. No último ano de monitoramento, somente uma amostra
resultou em 449 células/mL (CORSAN). A Figura 10 exibe a média dos parâmetros físico-químicos e
microbiológico da água bruta em 2020.
Figura 10 – Média dos parâmetros analisados da água bruta em 2020.
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A qualidade da água tratada é monitorada na saída do tratamento e no sistema de distribuição
(reservatórios), verificando o atendimento aos padrões de abastecimento. Os seguintes parâmetros
são verificados: Coliformes totais, verificando a presença de organismos patogênicos ativos,
Escherichia coli; Cor, Cloro Residual, Fluoreto, Turbidez, pH, gosto e odor.
Para o sistema de distribuição, ainda é avaliada a presença de bactérias heterotróficas. Os
parâmetros de análises da água tratada na saída do tratamento disponibilizados pela CORSAN para o
ano de 2020 estão apresentados na Figura 11.
Figura 11 – Média dos parâmetros analisados da água tratada em 2020.
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Considerando o balanço de massas da estação, tem-se na entrada água bruta, sólidos
suspensos e insumos químicos, enquanto na saída tem-se água tratada e a parte uma residual do
processo – que compõe o lodo da ETA. A água de lavagem dos filtros e o material acumulado no fundo
dos floculadores e decantadores constituem os principais resíduos do tratamento de água, formados
pelos sedimentos da água bruta e dos produtos adicionados no sistema. O correto tratamento desses
resíduos e seu adequado destino representam uma parcela considerável de investimento.
Atualmente, o lodo gerado (cerca de 280 m³/trimestre) é lançado em corpo receptor, sem
denominação oficial, conforme TAC firmado entre a CORSAN e FEPAM (Processo Administrativo nº
9350-0567/06-9).
O sistema de distribuição da água tratada é composto por quatro reservatórios, sendo um
semienterrado junto à ETA, com capacidade de 100 m³, três reservatórios localizados na RS 359-Km
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18, do tipo apoiado, dois com 50 m³ (antigos) e um de 100 m³ de capacidade (Figura 12); bombeamento
e redes de tubulações de 300 mm, 400 mm e 600 mm de diâmetro. Atualmente a extensão da rede de
distribuição é de 21,37 km (SNIS, 2019).
Figura 12 – Vista dos reservatórios de água tratada do sistema de distribuição.

A Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) auxilia os municípios
na garantia ao acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o patrão de
potabilidade estabelecido por legislação vigente, de forma a prevenir doenças de veiculação hídrica. O
VIGIÁGUA desenvolve ações para assegurar a qualidade dos sistemas e soluções alternativas de
abastecimento de água, sejam eles sistemas coletivos ou individuais, na área urbana ou rural, de
gestão pública ou privada, incluindo instalações intra-domiciliares.
Dessa forma, o Setor de Vigilância do município de Cotiporã, realiza coletas amostrais
mensais em três pontos da zona urbana para monitoramento e controle da qualidade da água
distribuída.
A Figura 13, apresenta os resultados de algumas análises entre 2020 e 2021, da forma de
abastecimento do tipo SAA (Sistema de Abastecimento de Água 1).

Sistema de Abastecimento de Água para consumo humano (SAA): instalação composta por um conjunto de
obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção
e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição.
1
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Figura 13 - Média dos parâmetros analisados na forma de abastecimento SAA.
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Fonte: Setor de Vigilância. VPM: Valor de referência.

A Tabela 6 apresenta a compilação de indicadores do SNIS de água potável entre 2014 e 2019.
De forma de geral, os parâmetros de potabilidade do município são alcançados na sua totalidade.
Tabela 4 – Indicadores de qualidade da água potável do SNIS entre 2014 e 2019.
INDICADOR
Incidência das análises de cloro residual
fora do padrão (IN0075)
Incidência das análises de turbidez fora do
padrão (IN0076)
Incidência das análises de coliformes totais
fora do padrão (IN084)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,04

0,09

0,04

0,98

2,12

0,27

0,00

0,00

0,00

0,30

0,14

0,00

0,00

2,17

0,00

0,41

1,23

0,82

Parâmetros em percentual.

3.1.2. Zona Rural

O fornecimento de água potável para a zona rural segue ocorrendo por meio da captação de
água em poços subterrâneos de responsabilidade de diferentes Associações de Poços Tubulares e do
Município de Cotiporã. O direito de administrar e operar os poços comunitários foi cedido via
legislação municipal, para as associações de água.
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Segundo informações recebidas, do total de 21 poços artesianos, dois estão sob
responsabilidade do Município de Cotiporã, que realiza as leituras mensais em cerca de 50 relógios na
Comunidade de São Brás, e em 100 pontos, na comunidade de Lajeado Bonito. Os outros 19 poços
tubulares são gerenciados pelas Associações de Água Potável.
Entre a revisão de 2018 e 2021, foram cadastrados dois novos poços artesianos, que
apresentaram indeferimento junto ao SIOUT, sendo poços secundários que foram perfurados para
apoio do poço principal nas comunidades de Santo Antônio (Zona Moro) e de Nossa Senhora do
Rosário, em virtude de uma possível crise hídrica. Atualmente, cerca de 55 pessoas em quatro zonas
não possuem acesso a água potável: Zona Marín, São Marcos, São José e Caravágio. O abastecimento
de águas nestes locais ocorre através de nascentes e poços individuais.
Foi realizada a revisão das Outorgas concedidas no Munícipio, e a partir da Tabela 5, é possível
verificar que somente 17 poços artesianos estão regularizados e apresentam Portaria para captação
de água para abastecimento público junto ao SIOUT/DRH. A Planta de Abastecimento com a
localização dos poços tubulares se encontra no Anexo II.3.
Tabela 5 – Relação das outorgas concedidas para os poços tubulares no Município.
Poço

Portaria

1

249/2017

2

251/2017

3

250/2017

4

927/2014

5

139/2019

6

032/2009

7

0421/2009

8

1694/2008

9

023/2009

10

1686/2008

11

33/2009

12

863/2014

13

627/2013

14

544/2009

Nome do usuário
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ
MUNICÍPIO DE
COTIPORÃ

Responsabilidade

Vazão média

Localidade/Distrito

Associação Monte Bérico

30 m³/dia

Distrito de Monte Bérico

Associação Nossa Senhora de
Fátima

40m³/dia

Associação Santos Anjos

30m³/dia

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

96m³/dia

São Brás

Navegantes e São Pedro

66,6m³/dia

Navegantes e São Pedro

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

32m²/dia

Lajeado Bonito

Odair Girotto

Associação Santo Antônio e
Nossa Senhora do Carmo

32m³/dia

Capela Santo Antônio

Alcides Citolin

Associação de Santo Antônio

56m³/dia

Gilmar Antônio
Cenci
Adelar Roque
Balotin
Valter Luiz de
Marco
Associação do Vale
das Antas
Mitra Diocesana de
Caxias do Sul
Mitra Diocesana de
Caxias do Sul

Associação Nossa Senhora do
Pedancino

7m³/dia

Associação Santa Cruz

112m³/dia

Capela Santa Cruz

Associação de São Valentim

16m³/dia

Distrito de Capela São Valentim

Associação do Vale das Antas

15m³/dia

Linha 14 de Júlio

Associação da Capela Nossa
Senhora da Pompeia

14,3m³/dia

Linha Júlio de Oliveira - 1º
Distrito

Associação São Casemiro

8m³/dia

Linha 14 de Júlio

Comunidade Nossa Senhora de
Fátima
Comunidade São Brás - Linha
Júlio de Castilhos

Linha Frei Caneca - Distrito
Capela Santo Antônio
Capela Nossa Senhora do
Pedancino
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404/2009*

Neri Crispi
Capela São João
MUNICÍPIO DE
16
81/2018
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
COTIPORÃ
Associação de
Associação de Fruticultores
17
900/2014
Fruticultores
Rosário
Rosário
* Portaria de Outorga não disponível no SIOUT.

-

São João

42 m³/dia

Localidade de São Caetano

16 m³/dia

Linha Almirante Tamandaré,
Rosário

Do mesmo modo que na zona urbana, o Setor de Vigilância Sanitária realiza inspeções
sanitárias mensais nos poços tubulares cadastrados na zona rural, sendo realizada análise físicoquímicas e biológica em 3 poços/mês, com o auxílio do VIGIÁGUA. Dessa forma, o monitoramento e
controle da qualidade da água distribuída para o consumo humano é realizado a cada 6 meses, em
todos os poços subterrâneos.
A Figura 14 apresenta uma média das análises efetuadas entre 2020 e 2021, em atendimento
aos parâmetros estipulados no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017, repassados pelo Setor
de Vigilância, referente à solução alternativa coletiva de abastecimento de água (SAC).

Figura 14 - Média dos parâmetros físico-químicos obtidos entre 2020 e 2021 para os poços tubulares
(SAC) da zona rural de Cotiporã.
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*VPM: Valor de referência.

A FV Química Ambiental, empresa terceirizada responsável pelo tratamento químico dos
poços tubulares, também coleta e realiza análises mensais para avaliação dos seguintes parâmetros
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físico-químicos: cloro residual livre, cor aparente, fluoreto, pH, turbidez, e ensaios de coliformes fecais
e Escherichia coli para controle microbiológico.
Os laudos de análise dos parâmetros de água dos poços tubulares são enviados para o Setor
de Vigilância que disponibilizou os resultados apresentados na Figura 15, referente ao mês de fevereiro
de 2020 e fevereiro de 2021.
Figura 15 – Parâmetros de qualidade da água dos poços tubulares monitorados na zona rural de
Cotiporã para tratamento químico.
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3.1.3. Considerações Técnicas
No que diz respeito à quantidade de água produzida, o cerne do problema é capacidade de
armazenamento e disponibilidade hídrica da Barragem do Leão. Em 2020, o município sofreu com a
estiagem, o que levou a CORSAN, juntamente com a poder público municipal, realizarem serviços de
limpeza, desassoreamento, dragagem e alteamento da taipa da Barragem para aumento da
capacidade de reservação. Tais atividades foram licenciadas através da Autorização Municipal nº
01/2020.
Em paralelo a estas ações estruturais, a fim de elevar a capacidade de oferta, ações de gestão
sobre a demanda, educação ambiental e redução de perdas são essenciais. Por parte da população, o
consumo diário per capita reduziu de 140,65 L em 2014 para 116,41 L em 2019 (SNIS). Ainda assim,
esforços são necessários para elevar as condições de resiliência no município, e lidar com a situação
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de disponibilidade hídrica, ainda mais com as discrepâncias de regime hídrico previstas com as
mudanças climáticas.
No tocante à distribuição, a situação atual se aproxima da universalização com 96,87% de
atendimento da população urbana. O atendimento corresponde à população urbana que é
efetivamente atendida com os serviços, tendo como fonte de dados de nº de habitantes a última
estimativa do IBGE (2019).
Na zona rural, segundo dados levantados, cerca de 55 habitantes não são atendidos pela
CORSAN e/ou através de poços comunitários. As comunidades não abrangidas são: Caravágio (20),
Zona Marin (20), São Marcos (5) e São José (10). Considerando um total de 1838 habitantes na zona
rural, hoje, apenas 3,0% da população rural não é abastecida com água potável.
As perdas do sistema de abastecimento de água representam os vazamentos em tubulações,
lavagens de filtros na ETA, bem como consumos não medidos, submedição etc. Dados de 2020 da
CORSAN revelam um índice de perda de distribuição de 30%, superior ao constatado em 2019
(28,51%). O indicador de perda por ligação em 2019 foi de 122,45 L/dia/ligação, no entanto, esse índice
chegou a 145,18 L/dia/ligação, em 2014.

Figura 16 – Balanço hídrico em relação ao uso da água e às perdas, para o Município de Cotiporã, no
ano de 2020 (CORSAN).

Volume Disponibilizado
129.308 m³/ano
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30%
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70%
Volume Faturado
91.317 m³/ano
69,87%

Volume não Faturado
169 m³/ano
0,13%

Perdas na distribuição
37.822 m³/ano
30%

A respeito de um índice satisfatório da qualidade da água tratada, a principal questão é
referente a qualidade da água bruta, obtida no manancial, que não apenas pode trazer maior carga de
poluentes, mas também demandar maior adição de insumos químicos na água distribuída.
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A Lei Municipal nº 091/1985, disciplina o uso do solo para proteção da bacia de contribuição
da Barragem do Leão, em duas áreas de restrição. No entanto, informações da prestadora revelam
que a água bruta é frequentemente contaminada com manganês, principalmente em épocas de crise
hídrica, conferindo a água produzida gosto e odor. Nas últimas análises realizadas não foram
evidenciadas a contaminação da água com cianotoxinas. É importante ressaltar que o processo de
tratamento da água utilizado é plenamente capaz de garantir a potabilidade da água, no entanto
programas prevenindo o lançamento irregular e o carreamento de poluentes para o manancial e seus
afluentes são de extrema importância para a garantia dos padrões de água potável.
A seguir, estão expostos alguns indicadores operacionais, com finalidade de fornecer
informações gerais a respeito do controle da eficiência do sistema operado pela prestadora.
Tabela 6 – Indicadores do SNIS entre 2016 e 2019.
INDICADOR
Reclamações ou solicitações de serviços
(QD023)
Paralizações (QD002)
Duração média das paralisações (IN072)
Incidência das análises de cloro residual fora
do padrão (IN075)
Incidência das análises de turbidez fora do
padrão (IN076)
Incidência das análises de coliformes totais
fora do padrão (IN084)

Unidade

2016

2017

2018

2019

Reclamações/ano

8

24

715

573

Paralisação/ano
horas/paralização

1

3
9,67

2
6,00

2
8,50

%

0,04

0,98

2,12

0,27

0,30

0,14

0,0

0,41

1,23

0,82

%
%

0,0
0,0

3.2. Esgotamento Sanitário
3.2.1. Zona Urbana
A geração de esgotamento sanitário estimada na zona urbana do município de Cotiporã, de
acordo com as informações prestada pela CORSAN, é de 64.040,20 m³/ano, considerando o ano base
de 2020.
Atualmente existem duas formas de tratamento de efluente, sendo uma por meio do sistema
individual de tratamento e outra pelo sistema coletivo (estação de tratamento de efluente – ETE), os
quais estão sendo descritas abaixo.
Devido ao relevo do município, uma parte dos imóveis enviam seus efluentes brutos para a
ETE, onde os mesmos são obrigados a se conectar à rede pública da CORSAN. O restante dos imóveis
deve proceder a instalação do sistema individual.
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A Figura 17 apresenta uma visão do município, com a área em que é abrangida a rede
coletora de esgoto direcionada a ETE, bem como na Tabela 5 pode-se observar uma evolução da
porcentagem da população que é atendida pelo sistema de tratamento coletivo.
Figura 17 – Vista da área de contribuição da ETE, em amarelo.

Tabela 7 – Dados técnicos referentes a geração de efluentes no município.
Indicador

Unidade

2019*

2020**

Número total de economias

un

966

1005

un

61

77

Extensão da rede de esgoto

km

4,31

Volume de esgoto gerado

m³/ano

-

7009

Percentual de esgoto tratado

%

-

7,6%

Número de economias com
ligação a ETE

*Fonte: SNIS. **Dados CORSAN
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3.2.1.1.

Sistema Individual de Tratamento

Conforme prioriza na Lei Municipal nº 1763/20018, em sua secção VII, no Artigo 19, nas
edificações situadas em vias não servidas por rede de separador absoluto de esgoto sanitário, devem
ser instalados fossa, filtro anaeróbico e sumidouro, conforme está sendo apresentado no fluxograma
na Figura 18.
Figura 18 - Sistema individual prioritário, conforme legislação municipal.

Nos casos em que o sistema individual acima descrito não poderá ser executado, é permitido
a ligação do efluente, após o filtro anaeróbico, junto a rede pluvial, como demostra o fluxograma na
Figura 19.

Figura 19 – Fluxograma do Sistema individual secundário, com ligação na rede pluvial.

Atualmente o Município de Cotiporã não possui os registros da quantidade e localização das
residências que possuem sumidouro e a quantidade/locais em que ocorre a ligação direto com a rede
pluvial, conforme informações prestadas pela Secretaria da Fazenda.

3.2.1.2.

Estação de Tratamento de Efluente

A estação de tratamento de efluente (ETE) está em operação desde o ano de 2016, a qual foi
projetada e construída pelo poder pública de Cotiporã, mas sua operação é de responsabilidade da
prestadora de serviço CORSAN.
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A ETE foi licenciada pelo órgão estadual ambiental - FEPAM, por meio do processo
administrativo nº 1647-05.67/18.5, Licença de Operação nº 5446/2019 (Anexo I.2), a qual possui as
condições e restrições para a atividade de “Sistema de Esgoto Sanitário” (CODRAM: 3.512,10). Essa
licença é válida até o dia 07/08/2024, e possui os dados técnicos que estão sendo destacados na Tabela
8.
Tabela 8 – Informações técnicas referente a localização das estruturas e vazões diárias.
Latitude -28.992641°

ETE

Longitude -51.712040°

Ponto de Lançamento

Latitude -28.990500°
Longitude -51.711806°

Vazão Máxima

489,02 m³/d

Vazão Atual

0,925 L/s ou 79,92 m³/d

O sistema de tratamento inicia pela passagem do efluente pela Calha Parshall, na qual é
realizada pelo operador a medição da vazão. O tratamento preliminar é composto por gradeamento,
nos quais os sólidos suspensos ficam retidos. O tratamento secundário é composto por um reator
anaeróbio e pelo filtro biológico, nos quais o efluente é tratado antes de ser enviado a um arroio sem
denominação oficial. O lodo proveniente do reator é encaminhado a dois leitos de secagem, para que
ocorra sua desidratação.
Na Figura 20 pode-se observar o fluxograma das etapas de tratamento e nas Figuras 21, 22 e
23, imagens das instalações da ETE e do ponto de lançamento do efluente tratado, respectivamente.
Figura 20 - Fluxograma com as etapas de tratamento da ETE.
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Figura 21 - Vista das instalações da ETE.

Figura 22 – Vista superior da Estação de Tratamento de Efluente (ETE).
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Figura 23 – Vista do ponto de lançamento do efluente tratado.

Tabela 9 – Coordenadas Geográficas no DATUM Sirgas 2000.
Enquadramento do Arroio
Ponto a Montante

Ponto a Jusante

Classe 2
Latitude -28.992641°
Longitude -51.712040°
Latitude -28.990500°
Longitude -51.711806°

A CORSAN realizada análises do efluente com periodicidade mensal, conforme exigência
ambiental. Na Tabela 10 está sempre apresentado um resumo das análises realizadas entre os anos de
2018 e 2020.
Como pode ser observado, de todos os parâmetros avaliados, apenas a Escherichia coli está
acima dos valores permitidos na legislação ambiental, 100.000 NMP/100 mL ou 95% de eficiência,
quando comparado ao efluente bruto. Em relação ao corpo receptor do efluente tratado da ETE são
realizadas análises mensais pela CORSAN, com o objetivo de avaliar se há ou não alterações com o
descarte do efluente municipal. Os parâmetros monitorados são: pH, temperatura, oxigênio dissolvido
e Escherichia Coli. Na Tabela 11 pode-se observar um resumo das análises realizadas do efluente
tratado da ETE, de agosto de 2018 a julho de 2020, demostrando assim que não há alterações do
efluente no corpo receptor.
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Tabela 10 – Valores do efluente tratado após o tratamento da ETE.
Material
Flutuante

Vazão
(L/s)

Sólidos Suspensos
Totais (mg/L)

Óleos e
Graxas

DQO
(mg/L O2)

DBO5
(mg/LO2)

7

Ausente

1,02

<20

10

<33

6

194000

98%

-

set/18

7

Ausente

1,27

<20

<10

<33

4,6

10400

99%

-

out/18

7

Ausente

0,75

<20

<10

<33

6,3

187000

98%

-

nov/18

7

Ausente

0,95

<20

<10

<33

3,5

345000

95%

-

dez/18

7

Ausente

0,74

25

10

<33

4,7

210000

99%

-

Mês

pH

ago/18

Sólidos Sed.
(ml/L h)

Escherichia coli
(NMP/100 mL)

Surfactantes
MBAS (mg/L)

jan/19

7

Ausente

1,23

<20

12

50

5

613000

91%

-

fev/19

7

Ausente

0,66

<20

16

51

5,4

517000

92%

-

mar/19

7

Ausente

0,78

<20

<10

<33

2,7

24900

99%

-

abr/19

7,8

Ausente

0,81

<20

<10

49

6,4

417000

93%

-

ago/19

7,8

<0,1

Ausente

0,74

<20

<10

75

5,4

5.475.000

80%

-

set/19

7,7

<0,1

Ausente

0,79

<13

<10

52

5,3

794.000

95%

-

out/19

7,7

<0,1

Ausente

0,98

26

<10

49

4,8

139.600

97%

0,66

nov/19

7,3

<0,1

Ausente

0,87

35

<10

<25

2,7

461.100

6%

0,31

dez/19

7,7

<0,1

Ausente

0,69

<13

<10

75

5,4

1.483.000

96%

0,84

jan/20

7,7

<0,1

Ausente

0,66

<13

<10

72

4,5

959.000

97%

0,8

fev/20

7,8

<0,1

Ausente

2,54

25

<10

65

4,6

248.100

99%

0,81

mar/20

7,7

<0,1

Ausente

0,66

31

<10

59

5,1

862.000

97%

1,3

abr/20

7,3

<0,1

Ausente

0,79

29

<10

118

26

3.255.000

46%

2

mai/20

7,8

<0,1

Ausente

0,87

25

<10

123

20

1.935.000

86%

1,5

jun/20

7,8

<0,1

Ausente

0,71

31

<10

125

5,7

6.867.000

69%

1,3

jul/20

7,8

<0,1

Ausente

1,45

<20

<10

<33

3,3

79.400

95%

0,66

ago/20

7,5

0,5

Ausente

24

<10

44

3,8

2.481.000

93%

0,45
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set/20

7,3

<0,1

Ausente

<20

<10

83

4,5

3.873.000

17%

1,2

out/20

7,6

<0,1

Ausente

<13

<10

102

5,9

3.255.000

85%

1,6

nov/20

8,1

<0,1

Ausente

40

<10

107

15

2.909.000

95%

1,1

dez/20

8,5

<0,1

Ausente

<20

<10

90

5,7

547.500

98%

1,3

VPM²

6,0-9,0

<0,1

Ausente

140

<10

330

120

100.000

95%

2

-

Fonte: CORSAN.

Tabela 11 – Valores da água do arroio a montante e jusante do ponto de lançamento.
Dia

Temperatura
(ºC)

Sólidos
Sedimentáveis
(ml/L h)

pH

Oxigênio
Dissolvido

DBO5
(mg/LO2)

Nitrogênio
Amoniacal
(mg/L N/ NH3)
M

J

Fósforo Total
(mg/L P)
M

J

Escherichia coli
(NMP/100 mL)

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

M

J

ago/19

12

12

6,5

6,5

<0,1

<0,1

3,8

3,9

0,6

0,9

743

72.700

set/19

17

17

6,6

6,6

<0,1

<0,1

3,9

4

0,4

0,2

192

4.884

out/19

17

17

6,7

6,7

<0,1

<0,1

4,4

4,3

<0,7

<0,7

<1,5

<1,5

0,04

0,05

387

10.430

nov/19

19

19

6,7

6,7

<0,1

<0,1

3,9

4,1

<0,7

<0,7

<1,5

<1,5

0,12

0,15

2.909

24.810

dez/19

22

22

7,6

7,5

<0,1

<0,1

3,8

3,3

<2,0

<2,0

<1,5

4,2

<0,03

0,37

323

68.670

jan/20

21

21

7

7

<0,1

<0,1

4,2

4,2

<0,7

<2,0

<1,5

8,6

0,05

1,3

285

68.670

fev/20

23

23

7,1

7,2

<0,1

<0,1

3,5

3,6

<0,7

<0,7

<1,5

2,8

0,1

0,71

345

23.100

mar/20

22

22

7,2

7,2

<0,1

<0,1

2,9

2,9

<0,7

<0,7

<1,5

2,3

0,05

0,17

20.460

336

abr/20

18

18

7,3

7,4

<0,1

<0,1

2,2

2,1

2

6

<1,5

19

0,31

2

21.870

727.000

mai/20

17

18

7,6

7,8

-

-

7,3

1,3

<0,7

5,4

<1,5

42

0,03

3,7

56

461.100

jun/20

12

12

7

7,1

<0,1

<0,1

3

2,8

<2,0

3

<1,5

9,6

0,03

0,91

115

920.800

jul/20

16

16

6,8

6,9

<0,1

<0,1

5,2

5,2

<2,0

<2,0

<1,5

<1,5

0,06

0,1

579

16.160

Fonte: CORSAN.
_______________________
2

Valor máximo permitido (VPM), conforme Resolução CONSEMA 355/2017, considerando a faixa de vazão Q<100 m³/dia.
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Para facilitar a visualização das informações, criou-se três gráficos com os parâmetros
que mais sofreram alterações, quando há a incorporação do efluente junto ao recurso hídrico.
Os parâmetros são: nitrogênio amoniacal (mg/L), fósforo total (mg/L) e Escherichia Coli
(NMP/100 mL).
Figura 24 – Valor do Nitrogênio Amoniacal nos últimos 10 meses.
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Figura 25 – Valor de Fósforo Total nos últimos 10 meses.
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Figura 26 - Valor de Escherichia coli nos últimos 10 meses.
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Destaca-se que a jusante do ponto de lançamento da ETE não há registro de consumo
humano, conforme informações disponíveis junto ao SIOUT/DRH.

3.2.2. Contemplação do serviço de esgotamento sanitário na Zona Rural
A zona rural do município de Cotiporã detém sistemas precários de tratamento de
esgoto, basicamente formados por fossa e sumidouro.
O município possui código de obras e lei de diretrizes urbanas, os quais descrevem as
obrigatoriedades para construções de habitações. Nestas mesmas bases legislativas está
descrita a necessidade de implantação de sistema de tratamento de esgoto individual, composto
por fossa-filtro-sumidouro. Contudo, tais legislações não impõem obrigações para a zona rural
do município.
Como forma de melhorar a proposta de tratamento da zona rural do município, é
necessária a revisão das legislações municipais supracitadas, com o intuito de incluir a aprovação
de projetos habitacionais junto ao setor de engenharia. Tais projetos devem conter sistema de
tratamento de esgoto individual (fossa-filtro-sumidouro) e fiscalização das implantações para
verificar a instalação da ETE proposta para emissão do habite-se e liberação da moradia.
Já para as moradias consolidadas propõe-se um projeto de conscientização para que
os proprietários instalem um sistema de tratamento de esgoto adequado a sua realidade.
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3.3. Manejo das águas pluviais
O Município de Cotiporã não possui nenhuma legislação referente a drenagem e
manejo das águas pluviais, sendo o setor responsável a Secretaria de Obras, Trânsito e
Saneamento. É de responsabilidade desta secretaria realizar a manutenção do sistema de
drenagem pluvial, seja a limpeza, instalação ou recuperação, quando detectado por esta ou por
informação/denuncia realizada pela população.
A drenagem da água pluvial se dá nas superfícies de captação em que a chuva incide,
sendo então as coberturas das edificações, os passeios e ruas, as áreas abertas vegetadas ou
pavimentadas e assim por diante. Em escalas urbanas estas áreas de captação podem ser
enquadradas como bacias ou sub-bacias hidrográficas, considerando áreas que pela composição
topográfica contribuem para um mesmo ponto de saída da água coletada.
Segundo informações do Sistema Integrado de Informações sobre Desastre (S2ID), não
houve registro de alagamento e inundações do município, para os anos de 2013 a 2020. Porém,
de acordo com as informações do Município de Cotiporã, há dois pontos que são considerados
áreas alagáveis, sendo estes as pontes principais que interligam Cotiporã-Dois Lajeados e
Cotiporã-Bento Gonçalves.
Um dos principais quesitos a serem avaliados em relação a drenagem urbana é a taxa
de impermeabilização do solo, os quais devem ser planejados junto ao crescimento municipal,
principalmente referente à zona urbana.
A Figura 27 apresenta um mapa de identificação das pavimentações existentes,
classificadas de acordo com o material usado na sua construção: asfalto, paralelepípedo ou
terra.
De forma geral, o sistema de drenagem pode ser dividido em:
•

Microdrenagem: São estruturas que coletam e conduzem as águas do escoamento
superficial para as galerias ou canais urbanos. É constituída pelas redes coletoras de
águas pluviais, poços de visita, sarjetas, bocas de lobo e meios-fios.

•

Macrodrenagem: São dispositivos responsáveis pelo escoamento final das águas
pluviais provenientes do sistema de microdrenagem urbana, como tubulações,
galerias, valas pluviais, canais, entre outros. Também, é constituída por talvegues,
fundos de vales e cursos d’água.
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Figura 27 – Identificação das pavimentações existentes no município.

3.3.1. Zona Urbana
Toda a área central do Município de Cotiporã é contemplada pela rede de drenagem
pluvial, a qual possui uma extensão aproximada de 17.900 metros (SNIS, 2019). Na Figura 28
pode-se observar o aumento da extensão de redes pluviais, desde o ano de 2017, conforme
informações disponíveis no SNIS.
Figura 28 – Gráfico que apresenta o avanço, em km, da tubulação pluvial.
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Microdrenagem:
O sistema de microdrenagem é composto por tubulações, poços de manutenção e
vistoria, sarjetas e bocas de lobo. As tubulações que compõe este sistema são de concreto e
possuem diâmetros que variam de 0,30 m a 0,60 m.
A limpeza do sistema de microdrenagem é realizada conforme a demanda, sendo que,
atualmente, não estão sendo realizadas ações de limpeza devido a inexistência de casos de
entupimento da rede por resíduos (lixos) ou sedimentos.
Figura 29 - Vista das bocas de lobo com grade de aço.

Em 2018 realizou-se um estudo e levantamento de todas as bocas de lobos existentes
do município, conforme pode-se visto na Figura 30.
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Figura 30 – Vista superior do Município com as bocas de lobo devidamente identificadas.

Macrodrenagem
As tubulações pluviais existentes no município direcionam as águas para nove
macrodrenagens existentes, as quais possuem diâmetros que variam entre 0,6 m e 1,2 m.
Conforme mencionado do item sobre esgotamento sanitário, há residências antigas
que enviam seus efluentes tratados a rede pluvial, na impossibilidade de construção de
sumidouro, o que ocasiona a existência de drenagens pluviais e sanitárias unificadas.
Na Figura 31 pode-se visualizar a rede pluvial levantada no ano de 2018, bem como os
pontos de macrodrenagem apenas pluviais e os que existe drenagem mista (pluvial e cloacal).
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Figura 31 -Vista da dos pontos de macrodrenagem pluvial do município.

Realizou-se vistoria nos nove pontos de macrodrenagem, nos quais não foram
observados a existência de espumas e odores. Na Tabela 12 estão sendo apresentados as
coordenadas geográficas de cada ponto, bem como na Figura 32 pode-se observar alguns desses
pontos.
Tabela 12 – Coordenadas geográficas em DATUM Sirgas 2000 dos locais de drenagem.
Pontos de Drenagem

Latitude

Longitude

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

-29.000677°
-29.002141°
-28.995442°
-28.988290°
-28.988169°
-28.988212°
-28.991837°
-28.993797°
-28.996516°

-51.697838°
-51.689217°
-51.689013°
-51.690810°
-51.699095°
-51.702274°
-51.705542°
-51.708062°
-51.703299°
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Figura 32 – Vista de quatro pontos da macrodrenagem municipal.

3.3.2. Zona Rural
Microdrenagem
Na zona rural do município de Cotiporã não existem estruturas de microdrenagem,
sendo os próprios proprietários responsáveis pela construção das redes coletoras.
Macrodrenagem
As macrodrenagens existentes são as pontes e os pontilhões da zona rural, os quais
foram construídas com concreto armado ou madeira. As manutenções destas são de
responsabilidade da Secretaria de Obras, a qual está realizando neste ano de 2021 um
inventário, por meio de check-list e laudos técnicos, identificando e executando as melhorias
necessárias. A Figura 33 demostra duas pontes já com as manutenções e melhorias realizadas.
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Figura 33 – Vista das pontes com as manutenções já realizadas.

Na Figura 34 pode ser visualizado a localização das pontes existentes no município, em
conjuntos com a rede fluvial. Em 2018 realizou-se o levantamento das áreas alagáveis, as quais
estão relacionadas com a existências de hidrelétricas e transbordamentos do Rio das Antas e do
Rio Carreio.
Figura 34 – Vista da identificação das pontes e das áreas alagáveis.

A Tabela 13 apresenta a localização geográfica, em SIRGAS 2000, das pontes
apresentadas na figura acima.
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Tabela 13 - Coordenadas geográficas em DATUM Sirgas 2000 das pontes existentes.
Identificação da Ponte

Ponte 1
Ponte 2
Ponte 3
Ponte 4
Ponte 5
Ponte 6
Ponte 7
Ponte 8
Ponte 9
Ponte 10
Ponte 11
Ponte 12
Ponte 13
Ponte 14

Latitude

-28.996002°
-28.963170°
-28.969896°
-28.958560°
-28.931567°
-29.011120°
-29.011497°
-29.013336°
-29.063517°
-29.088576°
-28.946457°
-28.959330°
-28.994646°
-28.992380°

Longitude

-51.754313°
-51.761279°
-51.737254°
-51.721549°
-51.694118°
-51.623610°
-51.651276°
-51.660507°
-51.670596°
-51.638291°
-51.693128°
-51.688580°
-51.670374°
-51.669412°

3.4. Gestão de Resíduos Sólidos
O município conta com um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
o qual foi elaborado em 2019 e encontra-se em vigor até a presente data. Utilizou-se desta
ferramenta para elaborar o diagnóstico atual dos resíduos sólidos gerados, bem como as demais
informações disponíveis pela Município de Cotiporã.

3.4.1. Resíduos Domiciliares
Geração
O Município de Cotiporã tem uma geração anual de 567,33 toneladas de resíduos
sólidos domiciliares, que são os resíduos secos e orgânicos gerados em toda a área urbana e
rural do município. As informações referentes a geração de resíduos entre os anos de 2016 e
2019 foram obtidas no site do SNIS, na unidade de kg/habitante, e estão sendo apresentadas na
Tabela 14. Como pode ser visto, o ano que apresentou uma menor porcentagem de resíduos
recicláveis foi 2019, ou seja 24,99% dos resíduos totais.
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Tabela 14 – Quantidades de resíduos domiciliares gerados nos anos de 2016 a 2019.
2016
2017
2018
2019

Resíduo total recolhido

Resíduo reciclável

85,5
100,43
104,35
99,26

25,51
30,13
31,65
24,81

Porcentagem reciclada

29,84%
30,00%
30,33%
24,99%

Já para o ano de 2020, tem-se essas informações em kg ao mês, e estão sendo
demostrados na Tabela 15 e na Figura 35. Como pode ser observado, no ano de 2020, a
porcentagem de resíduos recicláveis foi em média 43,91%, uma quantidade muito maior quando
comparada aos demais anos.
Tabela 15 - Quantidade de resíduos domiciliares gerados no ano de 2020.
Mês

jan/20
fev/20
mar/20
abr/20
mai/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20
out/20
nov/20
dez/20
TOTAL

Resíduo Total Recolhido

5.990
48.770
50.060
48.880
45.170
52.550
55.430
51.960
49.520
51.510
50.930
56.560
567.330

Seletivo

2.350
21.980
23.400
19.290
18.590
24.650
26.340
21.540
21.670
22.300
20.080
26.900
249.090

Porcentagem

39,23%
45,07%
46,74%
39,46%
41,16%
46,91%
47,52%
41,45%
43,76%
43,29%
39,43%
47,56%
43,91%

Figura 35 - Gráfico com as porcentagens de resíduos reciclados no município.
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Acondicionamento
O acondicionamento dos resíduos do município ocorre através dos coletores
posicionados em diversos locais da cidade, com base na demanda de geração dos mesmos. Na
Os pontos localizados na área central, em sua maioria, possuem dois coletores, um para
os resíduos secos e outros para os resíduos orgânicos, porém nos demais locais da cidade não
há coletores que promovam essa segregação. A Figura 36 apresenta algumas imagens dos
coletores destinados ao acondicionamento dos resíduos sólidos.
Figura 36 – Vista dos coletores destinados ao acondicionamento dos RSU.
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Coleta e Transporte
Atualmente realiza-se a terceirização da coleta, transporte e destinação final dos
resíduos sólidos, com a empresa Eco Verde Prestação de Serviços de Coleta de Lixo Ltda,
conforme Contrato nº 044/2020 e o segundo termo de aditivo deste, que se encontra no Anexo
I.3. Para a atividade de coleta e transporte de resíduos sólidos classe II não é mais licenciável,
conforme Resolução CONSEMA nº 379/2018.
As rotas e a frequência de coleta foram definidas pela administração pública,
observando a legislação vigente, a quantidade de resíduos gerada no município e a melhor
logística operacional. Estes dados estão sendo demostrados na Tabela 37 e Figura 37.
Figura 37 - Dias em que ocorrem a coleta dos resíduos sólidos na área central.
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Figura 38 – Rota do caminhão que realiza a coleta dos resíduos sólidos.

Para as comunidades em que não são contempladas na rota acima, o município de
Cotiporã, com sua própria frota, realizada as coletas conforme cronograma na Figura 38.
Os resíduos são enviados a garagem municipal, em um pavilhão coberto, com piso
impermeável, localizado sob coordenadas: -29.000161° Sul e - 51.697467° Oeste. Os resíduos
permanecem no local até que a empresa EcoVerde realize a coleta e adequada destinação.
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Figura 39 – Cronograma em que serão realizadas a coleta de resíduos secos no interior.

Destino Final
A partir do ano de 2020 os resíduos sólidos são enviados ao aterro sanitário da
empresa Planeta Comércio e Reciclagem de Resíduos e Sucatas Ltda, a qual possui a Licença de
Operação nº 464/2021, emitida pela FEPAM através do Processo Administrativo nº 240205.67/16.0.
Neste local os resíduos são descarregados em um pavilhão, onde é realizada a triagem,
separando assim os passíveis de reciclagem e os que irão ser destinados ao aterro sanitário. O
aterro está localizado no município de Serafina Corrêa, RS, sob coordenadas geográficas SIRGAS
2000: -28.7417697° Sul e -51.9344494° Oeste.
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Figura 40 – Imagens do pavilhão de triagem e do aterro de RSU.

Limpeza Urbana
O município de Cotiporã terceiriza o serviço de limpeza, asseio e conservação nos
perímetros urbanos e demais locais, com a empresa VeraServi Prestações de Serviços, conforme
acordado no contrato nº 054/21. Este serviço contempla também a pintura e manutenção das
ruas, bem como roçada, corte e recolhimento da grama em diversos pontos da cidade.

Compostagem
O município de Cotiporã incentiva a realização da compostagem, considerada a melhor
forma de destinação aos resíduos sólidos orgânicos, principalmente na zona rural, por não
possuir coleta para este tipo de resíduo. Este material após compostado pode ser utilizado nos
jardins e hortas dos cidadãos.
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Na Figura 41 observa-se o folder de educação ambiental que destaca quais resíduos
podem ou não seguir para compostagem caseira, bem como as explicações de como realizar
essa destinação.
Figura 41 – Folder da educação ambiental referente ao processo de compostagem

3.4.2. Resíduos Especiais
Os resíduos considerados como especiais são aquelas que não podem ser destinados
a coleta municipal, sendo de responsabilidade do município a sua correta destinação.
Resíduos da Saúde
Os resíduos de saúde gerados no Município de Cotiporã são provenientes de duas
Unidades Básicas de Saúde, uma localizada na área central e outra em Lajeado Bonito, e de uma
farmácia e são segregados e armazenados em um local aos fundos na UBS, como pode ser
observado na Figura 42.
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Figura 42 – Local de armazenamento dos resíduos da saúde.

Conforme Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2020, a empresa responsável pela
coleta, transporte e tratamento dos resíduos dos resíduos oriundos dos serviços de saúde é a
Seresa Serviços de Resíduos da Saúde Eireli, sediada na Rodovia RS 122, Km 72, nº 232, Linha
São Giacomo, em Caxias do Sul (RS), inscrita no CNPJ sob nº 02.670.535/0001-03.
A empresa Seresa possui licença de operação para o transporte dos resíduos junto a
Fepam, LO nº 906/2021, por meio do Processo Administrativo nº 71782-05.67/18.2. Já a
destinação final é terceirizada, sendo os resíduos do Grupo A e E enviados para a empresa
Aborgama do Brasil Ltda (LO nº 1526/2019 e Processo Administrativo nº 3317-05.67/17.2) e do
Grupo B para a empresa Pró-Ambiente Indústria e Comércio de Produtos Químicos e Resíduos
Industriais LTDA (LO nº 00423/2021 e Processo Administrativo nº 0954-05.67/20.9).
Na Figura 43 observa-se a quantidade de resíduos enviados ao correto tratamento nos
anos de 2018, 2019 e 2020.
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Figura 43 – Quantidade de resíduos sólidos de saúde destinados nos últimos anos.
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Como pode ser observado, a quantidade de resíduos da saúde sendo enviados ao
destino correto vem crescendo ao longo dos anos, tornando-se assim um indicador positivo em
relação a educação ambiental.
Resíduos Eletrônicos
Os resíduos eletrônicos gerados em Cotiporã são recolhidos pela empresa Natusomos
(Davidson Augusto Hirt Eireli), a qual possui a LO nº 024/2021 para a triagem e armazenamento
de resíduos sólidos industriais Classe II A.
Conforme dados informados pela empresa contratante, no ano de 2020 o Município
destinou 2.714,17 kg de resíduos perigosos. Para o ano de 2021, como observa-se na Figura 44,
a coleta será realizada nos meses de maio e outubro na oficina mecânica da Prefeitura
Municipal.
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Figura 44 – Cronograma de coleta de resíduos eletrônicos.

Logística Reversa
O município, por meio de palestras e informativos, divulga informações sobre a
importância da logística reversa, por parte dos consumidos e principalmente dos
estabelecimentos.
Conforme informações prestadas pela Secretaria de Meio Ambiente, não há
reclamações de estabelecimentos comerciais que não aderiram a logística reversa.
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a) Lâmpadas Fluorescentes
A geração de lâmpadas fluorescentes é, em sua maioria, proveniente de residências e
do comércio, e conforme destacado no PMGIRS de 2019, as mesmas eram enviadas a coleta
municipal.
Porém, neste ano de 2021, em conversa com os responsáveis pela fiscalização
ambiental, nos últimos meses não houve mais reclamações de lâmpadas nos coletores
municipais, o que nos faz concluir que o processo de logística reversa e educação ambiental
estão sendo eficientes.
b) Embalagens de Agrotóxicos
O Município de Cotiporã, em parceria com a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, a Cooperativa Santa Clara, a Agropecuária Bianchi, com a colaboração de demais
empresam realizam o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos em todas as
comunidades do Município de Cotiporã.
O informativo da Campanha de Recolhimento das Embalagens Vazias de Agrotóxico do
ano 2021 encontra-se no Anexo I.4, contendo os procedimentos básicos para recolhimento, bem
como o cronograma de dias e horários conforme comunidade.
Na Tabela 16 e na Figura 45 pode-se observar a quantidade de embalagens destinadas
no ano de 2018, 2019, 2020 e 2021, bem como a quantidade de produtores que aderiram à
campanha.
Tabela 16 – Quantidades de produtores e de embalagens destinadas nas últimas campanhas.
Ano
2018
2019
2020
2021

Quantidade de Produtores
233
228
217
227

Quantidade de Embalagens
30000
31800
28750
33283
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Figura 45 – Quantidade de produtores que destinaram resíduos na campanha.
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A Cooperativa Santa Clara é responsável pelo transporte das embalagens vazias, até a
empresa Aria Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas, a qual possui a LO nº
07071/2018, referente a atividade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
Óleo de cozinha usado
São realizadas campanhas com o objetivo de conscientizar a população referente a
correta destinação de óleo de cozinha usado, tanto aqueles gerados nas residências quanto em
estabelecidos privados como restaurantes e lancheria.
Atualmente esses resíduos são entregues na sede da Prefeitura Municipal, na
Secretaria do Meio Ambiente, a qual destina de forma mensal a empresa Reutiliza Coleta de
Óleo Vegetais Ltda, do município de Nova Prata.
Resíduos Industriais
Os resíduos gerados nas indústrias devem respeitar o estabelecido na licença de
operação dos empreendimentos, sendo o Município de Cotiporã responsável por exigir o Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Conforme apresentado na Figura 37 acima, alguns empreendimentos ainda destinam os
resíduos sólidos junto a coleta municipal, porém destaca-se que estes devem ser apenas os
resíduos administrativos e sanitários, não sendo autorizados resíduos dos processos produtivos
e aqueles considerados como resíduos perigosos (Classe I).
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Resíduos da Construção Civil
Os resíduos da construção civil do Município de Cotiporã são de responsabilidade do
próprio gerador, desde a coleta, transporte e destinação final. Nos municípios vizinhos há
aterros licenciados que recebem estes resíduos, o que facilita a correta destinação. Atualmente
não há dados estatísticos referente sobre sua geração.

3.5. Análise dos objetivos e metas entre o período de 2013 a 2021

Após realizar o diagnóstico dos quatro componentes do saneamento básico do
Município, verificou-se o cumprimento ou não dos objetivos e metas propostos na 1ª versão do
PMSB, os quais estão sendo apresentados nas Tabelas 17 a 20.
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Tabela 17 – Revisão das metas relacionadas ao abastecimento público.
Deficiência

Objetivo

Meta a médio
prazo

Atendimento
(sim/não/não
aplicável)

Alto índice de perdas

Reduzir as perdas de água para níveis satisfatórios

Reduzir para 20%

Não

Atualmente as perdas estão em
torno de 30%.

95%

Não

Atualmente 80% dos poços
possuem portaria de outorga
válida junto ao DRHS.

100%

Sim

Esse monitoramento está sendo
realizado através do setor de
Vigilância Sanitária.

50%

Sim

Houve redução do índice de
consumo per capita na zona
urbana.

Não Aplicável

A expansão do sistema de
abastecimento de água é
visualizada através da extensão
da rede de água potável,
conforme dados do SNIS. O
fornecimento de diretrizes é de
competência da CORSAN.

Outorga de Direito de
Uso dos Recursos
Hídricos
Ausência banco de dados
do sistema de
abastecimento de água.
Possíveis usos
ineficientes da água, com
desperdício ou uso de
técnicas inadequadas.
Diretrizes para novos
empreendimentos
inseridos na área urbana
do município.

Cadastro/regularização e manutenção da
legalidade das outorgas de todos os usos dos
recursos hídricos. Licenciamento Ambiental e
Estadual dos sistemas coletivos e individuais de
abastecimento de água
Cadastro atualizado sobre os setores de
abastecimento e suas características por meio de
cadastro digital mensal, com vistas a monitorar os
serviços prestados pela concessionária.
Aumentar a eficiência da utilização da água nos
diversos setores (irrigação, uso industrial, uso
doméstico, etc.). Reduzir o consumo per capita e
os desperdícios.
Fornecer diretrizes para novos empreendimentos
de forma a planejar juntamente com os
instrumentos legais de uso e ocupação do solo, a
expansão do sistema de abastecimento de água
operado pela CORSAN

90%

Justificativa

51
Plano Municipal de Saneamento Ambiental do Município de Cotiporã
2ª Revisão

Manutenção da
qualidade da água
distribuída.

Distribuir água em conformidade com os padrões
de potabilidade estabelecidos na legislação legal.
Realização de análises física, química e
microbiológica periodicamente.

Ampliação, manutenção
e melhoria do sistema de
abastecimento de água.

Manter o acesso à água de qualidade, e em
quantidade, para abastecimento público.
Verificar a necessidade de ampliação do sistema
para atendimento de demandas atuais e futuras.
Desempenho operacional, manutenção e
modernização das unidades do sistema de água.
Universalizar a cobertura e atendimento dos
serviços de abastecimento de água com qualidade
e quantidade conforme normas legais e
regulamentares

Existência de apenas um
ponto de captação de
água para tratamento e
distribuição.

Alternativa de nova fonte de captação para o
sistema de abastecimento de água, garantindo o
abastecimento contínuo de água à comunidade

100%

80%

50%

Sim

Atualmente menos de 1% da
água distribuída está fora dos
padrões exigidos.

Sim

Na zona urbana o índice alcança
a universalização com mais de
96%.

Sim

A captação de água bruta conta
com três fontes: Barragem do
Leão, açude e poço artesiano.

Proteção e revitalização
de manancial.

Garantir o fornecimento de água de boa
qualidade e em quantidade suficiente.
Supervisão do uso e ocupação do solo ao entorno
do recurso hídrico superficial.
Realização de análises física, química e
microbiológica periodicamente.

50%

Sim

A CORSAN realiza análises
periódicas da água bruta,
porém não há indícios da
supervisão do uso do entorno
da Barragem do Leão.

Falta de estruturação
municipal para
fiscalização permanente
da prestação de serviços
pela concessionária.

Fiscalizar e interceder para que o serviço
fornecido pela concessionária seja prestado de
forma eficiente à coletividade dentro das
obrigações estabelecidas no contrato de
prestação de serviços

100%

Sim

São realizados monitoramento
da água distribuída com
periodicidade mensal.
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Apenas 85% da
população rural é
abastecida por água
potável de associações
hídricas

Garantir o abastecimento de água potável à toda
população rural.

100%

Não

Cerca de 55 pessoas possuem
acesso a água de forma privada,
não tendo dados de controle da
qualidade.

Possíveis deficiências no
sistema de comunicação
entre autarquia e
usuários.

Reforçar a comunicação com a sociedade.
Promover a educação ambiental.

100%

Não aplicável.

Esta meta está sendo avaliada
no atual PMSB.

Tabela 18 - Revisão das metas relacionadas ao esgotamento sanitário.
Meta a médio
prazo

Atendimento
(sim/não/não
aplicável)

Deficiência

Objetivo

Ausência de um setor específico para
realizar a gestão do esgotamento
sanitário.

Criar um setor específico dentro da
prefeitura que seja responsável pela
gestão do sistema de esgotamento
sanitário.

100%

Sim

Inexistência de cadastro dos
sistemas de tratamento de efluentes
domésticos.

Cadastrar todos os sistemas de
tratamento de efluentes domésticos.

75%

Não

A municipalidade não exige a
limpeza dos sistemas de tratamento
de efluentes domésticos.

Realizar campanha junto à população
de limpeza periódica do sistema de
tratamento de efluentes doméstico.

100%

Não

Justificativa
É de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Obras,
Trânsito e Saneamento, em
parceria com a CORSAN.
Não há dados do sistema de
tratamento de efluente, exceto
dos que estão interligados com a
ETE.
Não há indícios de campanha
para com este objetivo.
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Destinação irregular dos esgotos
domésticos não é fiscalizada.
A concessionária não cumpre com o
contrato de prestação de serviços de
esgotamento sanitário.
Ausência do plano plurianual de
investimentos no sistema por parte
da concessionária.
Não fornecimento, por parte da
concessionária, de estudos técnicos
relativos ao esgotamento sanitário
Não operação e manutenção dos
sistemas de esgotamento sanitários
existentes por parte da
concessionária.
Falta de estruturação municipal para
fiscalização permanente da
prestação de serviços pela
concessionária
Não existem estratégias de
conscientização ambiental da
população referente aos aspectos
relacionados ao esgotamento
sanitário.
A ETE 5 não está em operação.

Implementar a fiscalização dos
sistemas de tratamento de esgotos
domésticos.
Solicitar e exigir da empresa
concessionária o cumprimento do
contrato referente aos serviços de
esgotamento sanitário.
Solicitar e exigir da empresa
concessionária um plano de
investimento.
Verificar junto aos vários setores da
concessionária a existência de estudos
técnicas. Solicitar que sejam realizados
os referidos estudos caso não existam.

75%

Sim

São realizadas vistorias sempre
em que houver alguma denúncia.

100%

Não

A concessionária não cumpre na
integra o contrato

100%

Não

Não há evidências de
atendimento a este objetivo.

100%

Não

Não são repassados estudos
técnicos aos responsáveis da
administração pública.

Realizar o contrato com a empresa
concessionária.

100%

Não

Existe operação e manutenção
apenas do sistema coletivo de
tratamento.

Criar procedimentos e um órgão para
fiscalizar a empresa concessionária.

100%

Não Aplicável

Esta meta está sendo avaliada no
atual PMSB.

Elaborar atividades de educação e
conscientização ambiental dando
ênfase ao esgotamento sanitário.

100%

Não

Nas educações ambientais
realizadas, destacava-se o
esgotamento sanitário. Porém
não há comprovantes.

Buscar o licenciamento ambiental
junto ao órgão ambiental estadual

100%

Sim

Buscou-se o licenciamento
ambiental através do processo
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100%

Sim

A ETE 5 não possui licença de
operação.

(FEPAM). Efetivar a operação com a
empresa concessionária.
Realizar campanhas para informar e
conscientizar a população da futura
conexão com rede pública
Buscar a licença de operação junto ao
órgão ambiental estadual (FEPAM)

100%

Sim

Quatro estações projetadas não
foram instaladas

Criar um plano para buscar recursos
junto aos órgãos fomentadores

80%

Não

As residências não estão conectadas
na rede pública de esgoto sanitário.

1647-05.67/18.6, protocolado no
dia 27/03/2018
É realizada por parte da CORSAN,
por meio de ofício.
LO 5446/2019, válida até
07/08/2024
Houve reavaliação dos projetos,
sendo que os mesmos não serão
executados.

Tabela 19 - Revisão das metas relacionadas ao manejo de águas pluviais.

Deficiência

Objetivo

Inexiste setor específico para
gestão da drenagem pluvial.
Não existem ferramentas
legais específicas para a
drenagem pluvial.
Ausência de ações
estratégicas de gestão do
sistema.

Criar um setor específico dentro da
prefeitura que seja responsável pela
gestão do sistema de drenagem.
Elaborar legislações que regimentem
todas as questões relacionadas à
drenagem.
Implementar ações de previsão,
monitoramento, manutenção e
fiscalização do sistema.

Carência de fiscalização e
manutenção preventiva da
rede.

Implementar ações de previsão,
monitoramento, manutenção e
fiscalização do sistema.

Meta a médio
prazo

Atendimento
(sim/não/não
aplicável)

Justificativa

100%

Sim

Secretaria de Obras, Trânsito e Saneamento.

100%

Não

Não foram elaboradas legislações
pertinentes ao manejo de águas.

80%

Sim

São realizadas ações de monitoramento e
manutenções do sistema, por parte dos
técnicos da Secretaria de Obras, Trânsito e
Saneamento.

80%

Não

Não há evidências de atendimento a este
objetivo.
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Inexistem estratégias de
reduzir o escoamento
superficial.
Algumas poucas ruas ainda
não possuem rede de
drenagem.

Elaborar legislação que embase a
cobrança e implementar a taxa pelos
serviços de drenagem pluvial.
Implementar ações de conscientização
e motivação da população de redução
do escoamento superficial.
Implantar a rede de drenagem nas ruas
onde ainda não existe rede de
drenagem.

Rompimento esporádico de
tubulações.

Realizar o monitoramento, manutenção
e limpeza da rede.

80%

Sim

Lançamento irregular de
efluentes em alguns pontos
da rede.

Realizar campanhas de fiscalização dos
sistemas de drenagem pluvial e de
esgotamento sanitário.

80%

Não

Ocorrem alagamentos em
pontos isolados.

Implantar mais bocas de lobo nas ruas
que deságuam nos locais de
alagamento e aumentar os diâmetros
das tubulações nos locais.

75%

Não aplicável

Falta manutenção em pontes
e pontilhões do município.

Realizar vistoria periódica e
manutenção das pontes e pontilhões.

75%

Não

Pontes ficam submersas
quando ocorrem inundações.

Buscar recursos e parcerias junto às
esferas federais, estaduais e municipais,
a fim de readequar as pontes existentes

75%

Não

Não é cobrada uma taxa
relativa à drenagem pluvial.

75%

Não aplicável

Esse item irá ser revisado nesta atualizado
do PMSB.

85%

Não

Não há evidências de atendimento a este
objetivo.

75%

Sim

A zona urbana está 100% contemplada com
rede de drenagem.
São realizadas ações de monitoramento e
manutenções do sistema, por parte dos
técnicos da Secretaria de Obras, Trânsito e
Saneamento.
Não há evidências de campanhas de
fiscalização, as mesmas são realizadas
conforme informações/denúncias ao setor
responsável.
Os dois pontos observados em que ocorrem
alagamentos não são passiveis de
implementação de boas de lobos ou
aumento das tubulações.
Iniciou em 2021 a realização de
monitoramento das pontes e pontilhos,
através de visitas e laudos técnicos.
O município de Cotiporã está em tratativa
com o DAER a busca de recursos para
reforma da ponte entre os municípios de
Cotiporã e Bento Gonçalves.
56

Plano Municipal de Saneamento Ambiental do Município de Cotiporã
2ª Revisão

Tabela 20 - Revisão das metas relacionadas a gestão dos resíduos sólidos
Deficiência

Objetivo

Atendimento
(sim/não)

Justificativa

100%

Sim

Há históricos de geração de
resíduos, classificando-os como
resíduos recicláveis e nãorecicláveis, junto ao SNIS e a
empresa prestadora do serviço.

100%

Sim

São realizadas vistorias sempre em
que houver denúncia.

Sim

Houve um aumento nas
porcentagens de resíduos sólidos
que estão sendo enviado a
reciclagem. O óleo de cozinha está
sendo segregado pela população,
porém o seu destino final ainda
não é licenciado.

Meta a médio prazo

Histórico periódico da geração de
resíduos sólidos no município, com
vista a projeção e gerenciamento
Inexistência de dados quantitativos e
futuro dos resíduos sólidos gerados.
qualitativos dos resíduos gerados e
Reduzir a geração dos resíduos
coletados no município.
sólidos como forma de preservar o
meio ambiente e a qualidade de
vida da população.
Fiscalizar e interceder para que o
serviço fornecido pela
Falta de estruturação municipal para
concessionária seja prestado de
fiscalização permanente da prestação de
forma eficiente à coletividade
serviços pela concessionária.
dentro das obrigações estabelecidas
no contrato de prestação de
serviços.
Aumentar a segregação dos
materiais recicláveis por meio de
conscientização da população para
adesão ao Programa de Coleta
Seletiva e destinação adequada de
Possíveis déficits no aproveitamento dos
óleo de cozinha;
resíduos recicláveis.
Ampliar o potencial do sistema para
coleta, processamento, transbordo
e reaproveitamento destes
materiais.
Atender aos princípios estabelecidos

50%
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pela Lei nº 12.305/2010, com a
implantação de uma estrutura que
viabilize a redução de resíduos, sua
reutilização e a reciclagem .
Aumentar a segregação dos resíduos
orgânicos por meio de
conscientização da população para
adesão ao Programa de Coleta
Seletiva ou Programa de
Possíveis déficits no aproveitamento dos
Compostagem;
resíduos orgânicos.
Ampliar o potencial do sistema para
coleta, processamento, transbordo
e reaproveitamento destes
materiais, inclusive os resíduos da
limpeza pública.
Promover junto às atividades
relacionadas à construção civil a
conscientização sobre a necessidade
de segregar e reaproveitar e dispor
Possíveis déficits no aproveitamento dos
de forma correta os resíduos
resíduos da construção civil.
gerados.
Ampliar o potencial do sistema para
coleta, processamento, transbordo
e reaproveitamento destes
materiais.
Reduzir a necessidade de limpeza de
áreas públicas.
Serviços de limpeza pública.
Identificar, priorizar e atender as
necessidades de limpeza pública em

50%

Sim

Há indícios de aumento da
segregação de resíduos e
reaproveitamento destes
materiais.

50%

Não aplicável

Esse item irá ser revisado nesta
atualização do PMSB.

Sim

A limpeza pública é de
responsabilidade de empresa
terceirizada, conforme contrato de
prestação de serviços nº 054/21.

100%
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toda a área urbana do município de
Cotiporã .
Promover junto às atividades
comerciais e de serviços a
conscientização sobre a necessidade
de segregar e reaproveitar os
Resíduos por atividades comerciais e de
resíduos sólidos recicláveis e
serviços.
matéria orgânica, de forma a atingir
as mesmas metas estabelecidas
para os resíduos domiciliares.
Incentivar a implantação e
divulgação da logística reversa.
Promover junto aos geradores
industriais a conscientização sobre a
necessidade da redução de geração
de resíduos, a separação adequada
Resíduos por atividades industriais.
de resíduos perigosos e a
segregação dos resíduos não
perigosos visando o aproveitamento
destes na reciclagem e
compostagem.
Promover junto aos geradores de
resíduos de serviços de saúde a
conscientização sobre a necessidade
da redução de geração de resíduos,
Resíduos de serviço de saúde.
a separação adequada de resíduos
contaminados para que seja
encaminhado ao tratamento
específico somente o que é devido e

50%

Sim

Está sendo realizada a educação
ambiental junto aos comércios e
serviços.

50%

Não aplicável

Esse item irá ser revisado nesta
atualização do PMSB

50%

Não

Não há evidências de atendimento
a este objetivo
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reduzir o desperdício no uso destes
materiais

Promover estudos de redução da
geração dos resíduos de serviços
Resíduos de serviços públicos de
públicos de saneamento – ETE´s e
saneamento
ETA e aplicar alternativas no estudo
realizado
Definir responsabilidades com vistas
Ausência de instrumentos para
a minimizar o volume de resíduos e
cumprimento da logística reversa,
garantir a destinação
conforme a Lei nº. 12.305/2010,
ambientalmente adequada,
regulamentada pelo Decreto nº.
reduzindo os impactos causados à
7.404/2010.
saúde humana e à qualidade
Reforçar a comunicação com a
Possíveis deficiências no sistema de
sociedade.
comunicação entre autarquia e usuários.
Promover a educação ambiental

50%

Sim

Na ETE não houve necessidade de
destinação do lodo. Já o lodo
proveniente da ETA é lançado
junto ao corpo hídrico conforme
TAC firmado com a FEPAM.

50%

Não aplicável

Esse item irá ser revisado nesta
atualizado do PMSB

100%

Não

Não há evidências de atendimento
a este objetivo
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3.5.1. Previsão de cobrança pela prestação de serviços de saneamento do
PMSB, conforme Art. 29 da Lei n 11.445/2007

A Lei nº 11.445/2007 em seu Artigo 29 e a Lei nº 14.026/2020 descrevem que os serviços
públicos de saneamento básico deverão ter sustentabilidade econômico-financeira, sendo
cobrados através de tributos, taxas ou tarifas. Atualmente o município de Cotiporã detém as
seguintes cobranças instituídas:
Abastecimento Público
Na zona urbana os munícipes realizam o pagamento de taxa diretamente à
concessionária (CORSAN). Na zona rural não há abastecimento pela concessionária e sim
sistemas de poços artesianos geridos pelas comunidades.
Em 2017, o município criou a Lei Municipal nº 2.513 (Anexo I.5), a qual institui a cobrança
para água potável no interior. Atualmente tal legislação é aplicada em duas comunidades Lajeado Bonito e São Brás. As demais comunidades rurais recebem apenas auxílio no que se
refere ao monitoramento da qualidade de água, regularizada pela Lei nº 2.597/2018 (Anexo I.6).
Esgotamento sanitário
A concessionária CORSAN possui contrato para tratamento de água e esgoto no
município. Na porção do município onde a estação de tratamento coletiva está em
funcionamento já há a cobrança por este serviço. As demais áreas do município aguardam
instituição de tratamento para receber a cobrança por parte da concessionária. Na zona rural, a
cobrança não será feita até que haja um contrato entre concessionária e poder público
municipal que abranja a porção rural do município.
Drenagem pluvial
Não há previsão para cobrança de taxa específica pela drenagem pluvial. Os valores
relativos a manutenções e adições de novas redes são repassados ao cidadão de forma indireta,
seja através de impostos, seja através do IPTU. Atualmente o processo de cobrança para este
fim não é viável para o porte e planejamento do município de Cotiporã.
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Resíduos sólidos
A cobrança pela coleta dos resíduos sólidos já é realizada no município, através do
IPTU. Para a instituição das cobranças ainda não aplicadas no município deve se atentar para:
−

Atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;

−

Ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;

−

Geração dos recursos necessários para realização dos investimentos,
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;

−

Inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

−

Recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de
eficiência;

−

Remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

−

Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos
serviços;

−

Incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

4. PROGNÓSTICO
4.1. Atualização dos Objetivos e Metas
O prognóstico deve estar objetivamente conectado com as questões e demandas
diagnosticadas, tendo como referência objetivos e metas propriamente definidos. Com base
nestas diretrizes são propostos os programas e ações, considerando escalas de curto (20212026), médio (2026-2029) e longo (2030-2039).
Os programas, projetos e ações definidos, tem como objetivo aperfeiçoar os aspectos
administrativos, operacionais e estruturais do saneamento básico no município de Cotiporã.
Destaca-se que há metas relacionadas a gestão do saneamento básico, que devem ser
efetuadas de forma contínua, as quais estão sendo descritas na Tabela 21.
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Tabela 21 – Ações referentes a gestão integrada do saneamento.
PRINCIPAIS DEMANDAS

AÇÕES
Manter atualizada as informações levantadas no ano de
2018, que foram usadas para elaboração de uma proposta

Arranjo institucional na gestão do

de Plano Diretor Municipal, aproveitando a estrutura atual

saneamento possui lacunas de

do Geoprocessamento - SIG (Sistema de Informações

comunicação e sobreposições de

Geográficas) para ter um banco de dados único dentro da

funções que geram ineficiências

estrutura administrativa, principalmente em relação aos

na implementação e operação de

itens relacionados ao Saneamento Básico Municipal.

soluções

Elaborar um relatório anual das principais ações e programas
realizados no ano base, referente ao Saneamento Básico,
tendo em vistas as metas propostas nesta revisão, de forma
a contribuir para as atualizações quatrienais do PMSB.

Informações relacionadas aos 4
componentes do saneamento são
geridas por diferentes instâncias
e com diferentes dinâmicas, sem
uma comunicação eficiente que

Selecionar um colaborador público que seja responsável pelo
planejamento das ações bem como a atualização anual do
banco de dados relativo aos quatro componentes do
Saneamento Básico Municipal.

os integre em um planejamento
geral e global

Manter o cadastro dos poços e outorgas atualizados e
regularizados
A manutenção da qualidade de água distribuída deverá
As metas alcançadas nesta
revisão deverão ser mantidas de
forma constante.

seguir os padrões de qualidade para o consumo humano.
Aumentar a segregação dos resíduos sólidos e incentivo a
compostagem
Realizar educação ambiental em todas as esferas do
saneamento básico.
Manter a coleta de resíduos sólidos em todo a área
municipal.
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Manter consórcios públicos como o CISGA, os quais tenham
objetivos de incentivar e melhorar o saneamento municipal.

É valido ressaltar que os principais itens relacionados ao Saneamento Básico
Municipal, que deverão ser mantidos atualizados no banco de informações geográficas
(geoprocessamento) são:
•

Rede de abastecimento de água;

•

Localização com informações de outorga dos poços comunitários;

•

Rede de drenagem pluvial;

•

Rede de esgotamento sanitário;

•

Localização das bocas de lobos existentes;

•

Levantamento das pavimentações das ruas da zona urbana;

Em relação as principais metas e frentes de ações relacionas aos quatro componentes
do saneamento básico estão sendo apresentadas nas Tabelas 22 (abastecimento de água
potável), Tabela 23 (esgotamento sanitário), Tabela 24 (manejo de águas pluviais) e Tabela 25
(gestão de resíduos sólidos).
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Tabela 22 – Metas e ações para o abastecimento de água potável.
PERÍODO

Curto Prazo (2021-2025)

PRINCIPAIS METAS

FRENTES DE AÇÃO

Reduzir as perdas para o nível de 25%.

Identificar as principais fontes de perdas de água
junto a concessionária, e criar um planejamento
para sua redução.

Criar e manter atualizado um banco de dados digital com todas as
redes de distribuição de água tratada no município.

Solicitar à CORSAN a digitalização das redes de água
existentes no município, bem como atualizações
futuras, mantendo os mapas disponíveis à
administração pública municipal.

Cadastro, atualização e regularização das outorgas de todos os
usos dos recursos hídricos com finalidade de abastecimento
público.

Indicar um colaborar público para ser responsável
pelo monitoramento das outorgas.
Manter um banco de arquivos geoespaciais com as
localizações dos poços tubulares e os reservatórios
de água potável.

Transformar o monitoramento e cobrança do poço para
comunidade – São Brás e Lajeado Bonito.

Elaborar uma legislação pertinente a autonomia das
comunidades e obrigações das associações.

Necessidade de ampliação do sistema da ETA, de forma a reduzir
perdas e manter a qualidade de água

Realizar estudos referente a vazão de projeto e
vazão de tratamento de água, criando alternativas
para desempenho operacional e modernização da
unidade.

Proteção e revitalização do manancial

Realizar monitoramento e fiscalização do uso e
ocupação da área da bacia de contribuição.

65
Plano Municipal de Saneamento Ambiental do Município de Cotiporã
2ª Revisão

As análises físico-químicas e biológicas devem ser
disponibilizadas a administração pública municipal,
que devem ser interpretadas por colaborador
responsável.
Implementar programas de incentivo a recuperação
das áreas de APP ao entorno dos recursos hídricos
que contribuem para o manancial.

Médio Prazo (2026-2029)

Garantir o abastecimento de água potável a toda a população
rural

Realizar estudos da melhor fonte de abastecimento
as comunidades sem acesso e implementar novos
sistemas coletivos.

Reduzir as perdas para o nível de 20%.

Manter as ações de monitoramento das redes de
distribuição e desempenho operacional da ETA.

Fornecer diretrizes para novos empreendimentos de forma a
planejar juntamente com os instrumentos legais de uso e
ocupação do solo, a expansão do sistema de abastecimento de
água operado pela CORSAN

Promover estudos e elaborar diretriz a serem
aprovados no Conselho Municipal de Meio
Ambiente.
Incentivar a instalação de cisternas em zona urbana
e rural.

Reduzir as perdas para o nível de 15%.

Manter as ações de monitoramento das redes de
distribuição e desempenho operacional da ETA.

Estudo de novo contrato com Autarquia de abastecimento de
água.

Realizar estudos, reavaliar objetivos e criar
ferramentas para fiscalizar o novo contrato com a
autarquia.

Longo Prazo (2030-2039)
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Tabela 23 - Metas e ações em relação ao esgotamento sanitário.
Período

Curto Prazo (2021-2025)

Principais Metas

Frentes de Ação

Obter e atualizar um banco de dados relativo os sistemas de
tratamento de efluentes domésticos.

Realizar estudo para realizar o cadastro dos
sistemas de tratamento de efluentes domésticos,
em relação a quantidade de sumidouros ou
ligações junto a rede pluvial.

Realizar campanha junto a população referente a limpeza periódica
do sistema de tratamento de efluentes domésticos

Elaborar e implementar um programa de
educação ambiental com ênfase na limpeza dos
sistemas de esgotamento sanitário

Definir como será realizado o tratamento do efluente nas áreas que
não estão ligadas com a ETE.
Implementar procedimento para controle da qualidade do efluente
da ETE.

Realizar um estudo que defina a melhor
alternativa para as áreas da cidade não
abrangidas na atual ETE.
As análises físico-químicas e biológicas devem
ser disponibilizadas à administração pública
municipal, que devem ser interpretadas por
colaborador responsável.
Elaborar e implementar um programa de
educação ambiental com ênfase no esgotamento
sanitário

As residências não estão conectadas a rede pública de esgotamento
sanitário

Elaborar legislação para regrar a obrigatoriedade
da ligação das economias à rede separadora de
esgoto.
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Obter informações sobre o tratamento do efluente doméstico na
zona rural

Realizar um estudo e levantamento da existência
ou não do tratamento de efluente doméstico,
principalmente da implementação de
sumidouros.
Elaborar e implementar um programa de
educação ambiental com ênfase no esgotamento
sanitário

Elaborar um projeto de tratamento de todo o efluente doméstico
municipal, com base nos estudos realizados.

Realizar a contratação de empresa terceirizada,
ou nomear um colaborar público para elaborar o
projeto de tratamento do efluente.

Realizar o controle do tratamento de esgoto sanitários nas empresas
e estabelecimentos

Inserir nas licenças ambientais emitidas a
exigência de apresentar o comprovante de
limpeza de fossa e filtro pro parte das empresas
e estabelecimentos.

Realizar o tratamento de todo o efluente doméstico gerado no
município.

Implementar e realizar os projetos de
tratamento do efluente doméstico.

Médio Prazo (2026-2029)

Longo Prazo (2030-2039)
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Tabela 24 - Metas e ações em relação ao manejo de águas pluviais.
PERÍODO

PRINCIPAIS METAS

Verificar a qualidade da água dos arroios que
recebem as águas pluviais municipais

FRENTES DE AÇÃO
Realizar estudos e levantamentos dos arroios que
recebem água pluviais, bem como elaborar um plano
de monitoramento dos parâmetros que devem ser
analisados.
As análises físico-químicas e biológicas devem ser
realizadas pela administração pública municipal, que
devem ser interpretadas por colaborador responsável.

Curto Prazo (2021-2025)
Realizar um levantamento dos arroios existentes no
município e classificá-los conforme legislação
ambiental.

Realizar vistoria periódica e manutenção nas pontes
e pontilhões.

Definir e realizar monitoramento através de laudos
físico-químicos referente ao grau de poluição nos
principais arroios do município.
Mapeamento dos recursos hídricos (arroios, sangas e
nascentes, etc), estado e conservação das APPs e áreas
passíveis de reposição florestal obrigatória.
Manter e aperfeiçoar o programa de gestão de
manutenção da drenagem pluvial.
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Realizar estudos e levantamento das áreas em que há
envio de do esgoto junto a rede pluvial.
Separação do sistema de drenagem pluvial do
sistema de esgotamento sanitário
Definir a metodologia de separação das redes de
drenagem, em conjunto com os estudos das
alternativas de tratamento de efluente doméstico.

Elaborar ferramentas legais específicas para a
drenagem pluvial

Realizar um estudo e levantamento de regramentos
que deverão compor a lei municipal de drenagem
pluvial, tanto para zona urbana quanto para a zona
rural, com o objetivo de minimizando o escoamento
superficial e incentivando o reuso da água.

Minimizar o escoamento superficial

Realizar campanhas de educação ambiental visando a
utilização da água da chuva.

Verificar a qualidade de todos os arroios do
município.
Médio Prazo (2026-2029)

Elaborar ferramentas legais específicas para a
drenagem pluvial

Realizar estudos e levantamentos dos arroios do
município, e classificá-los conforme uso e atividades
em seu entorno.
Elaborar um plano de monitoramento dos arroios
municipais, contemplando a execução de medidas de
recuperação das APPs.
Elaborar diretriz que regime todas as questões
relacionadas a drenagem, incluindo regramento para
novos estabelecimentos.
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Longo Prazo (2030-2039)

Monitorar a qualidade de todos os arroios do
município.

As análises físico-químicas e biológicas devem ser
realizadas pela administração pública municipal, que
devem ser interpretadas por colaborador responsável.

Tabela 25 - Metas e ações relacionadas a gestão dos resíduos sólidos
PERÍODO

PRINCIPAIS METAS

Aumentar a segregação dos resíduos
recicláveis e orgânicos.

FRENTES DE AÇÃO
Realizar um planejamento da instalação de coletores que
possibilitem a segregação dos resíduos, com prazos para a
instalação.
Promover a educação ambiental nas escolas e principalmente,
nas comunidades e comércios locais

Curto Prazo (2021-2025)

Promover a educação ambiental nas
escolas e comunidades

Criar um calendário de educação ambiental, destinando
campanhas para resíduos específicos

Conscientizar a população sobre a
segregação dos resíduos especiais.

Continuar com as ações de educação ambiental junto à
comunidade e divulgação das informações nas redes sociais

Avaliação da destinação do lodo da ETA

Realizar estudos que avaliam a composição do lodo da ETA e a
definição do melhor destino para o mesmo.
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Médio Prazo (2026-2029)

Promover a logística reversa

Promover a educação ambiental junto aos comerciantes e
comunidade, referente a legislação e os resíduos passíveis de
logística reversa.

Promover o correto destino dos resíduos
sólidos gerados nas indústrias e
construções

Manter a obrigatoriedade do PGRSCC e PGRSI, bem como
fiscalizar o envio destes resíduos perante comprovantes.

Incentivar a reutilização e recicláveis dos
resíduos

Promover junto a associação dos catadores a sua
regularização, bem como orientações e importância do
trabalho exercido.

Aumentar a segregação dos resíduos
recicláveis e orgânicos.

Instalar de coletores que possibilitem a segregação dos
resíduos, e conscientização ambiental em toda a área
municipal.
Implantar projeto de incentivo à compostagem de resíduos
orgânicos no município, com foco na zona urbana.
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4.2. Monitoramento
Os indicadores de desempenho são ferramentas que podem ser utilizadas para o
monitoramento e acompanhamento, ao longo dos anos, dos serviços de abastecimento de água,
no que tange a aspectos econômicos, de eficiência da concessionária, de qualidade, de
abrangência dos serviços, dentre outros.
Como instrumento de avaliação dos serviços prestados de abastecimento de água,
tem-se o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), como uma importante
ferramenta de consulta e comparação dos diversos indicadores em diferentes regiões do país.
Os principais indicadores a serem monitorados anualmente e serem apresentados no
relatório anual das principais ações e programas realizados no ano base então sendo
apresentados na Tabela 26.
Tabela 26 – Indicadores propostos a serem atualizados anualmente.
COMPONENTE

INDICADORES

CÓDIGO

População Total

POP_TOT

População Urbana

POP_UBR

População total atendida (hab)

AG001

Índice de atendimento população total (%)

IN055

Abastecimento de Água

Índice de perdas na distribuição (%)

IN049

Potável

Extensão da rede (km)

AG005

Gestão de Saneamento

Consumo médio per Capita de água
(L/hab/dia)
População total atendida com esgotamento
sanitário (hab)
Esgotamento Sanitário

População urbana atendida com esgotamento
sanitário (hab)

Drenagem Pluvial

IN022
ES001
ES026

Extensão da rede de esgoto (km)

ES004

Quantidade de bocas de lobo existentes (un)

IE021

Total de vias públicas com redes ou canais de
águas pluviais subterrâneos (km)

IE024
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Despesas per capita com RSU (R$/habitante)

IN006

Gestão dos Resíduos

Massa recuperada per capita (Kg/(hab. x ano)

IN032

Sólidos

Massa per capita recolhida via coleta seletiva
(Kg/(hab. x ano)

IN054

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta Revisão do Plano de Municipal de Saneamento Básico de Cotiporã foi elaborada
pela empresa D'arthy Representações LTDA, com a participação de integrantes de diversos
órgãos do Poder, em especial, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente Indústria e Comércio,
EMATER e CORSAN.
Realizou-se o diagnóstico atual das quatro esferas do saneamento básico, sendo elas
o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e a gestão dos
resíduos sólidos. Tendo esses dados muito bem levantados, definiu-se objetivos e metas para
os próximos vinte anos, cujas ações devem ser implementadas pela administração pública
municipal.
Destaca-se a importância do Município de Cotiporã possuir uma estrutura de gestão
do saneamento básico, para que haja por meio dos colaboradores públicos o comprometimento
em executar as metas e objetivos propostos, bem como atualizar as informações das ações
realizadas ao longo dos anos. Essa gestão deverá ser realizada por meio de uma equipe
capacitada e multidisciplinar, que fará a centralização e organização dos dados, bem como a
implementação dos programas e projetos para melhoria do saneamento básico.
O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser revisado a cada 4 anos, em
conjunto com o relatório anual das principais ações e programas realizados no ano base,
atualizando assim as informações técnicas ao contexto ambiental e econômico do município.

6. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)
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ANEXO I – LEGISLAÇÕES, CONTRATOS, LICENÇAS E DEMAIS INFORMATIVOS
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ANEXO II – MAPAS
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