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INTRODUÇÃO

A legislação demanda a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) pelos titulares dos serviços de saneamento, devendo abranger os conteúdos mínimos
definidos na Lei Federal nº 11.445/07, que estabelecem as diretrizes normativas nacionais,
disciplinando de forma mais clara o exercício das funções de gestão dos serviços de
saneamento básico pelos titulares.
Tendo em vista que o cumprimento da nova Lei nº 12.862/2013, que estabelece
diretrizes nacionais para o Saneamento Básico com o objetivo de incentivar a economia no
consumo de água, adotando medidas de “fomento à moderação de consumo de água" e
"estímulo

ao

desenvolvimento

e

aperfeiçoamento

de

equipamentos

e

métodos

economizadores”. O cumprimento da Lei Federal nº 12.305/10, no que couber, da Resolução
Recomendada nº 75 do Conselho das Cidades, bem como da Lei Estadual nº 12.037/03, deve
estar em consonância com o Plano Diretor, com objetivos e diretrizes do Plano Plurianual
(PPA), com o Plano de Recursos Hídricos, com o Plano de Resíduos Sólidos, com a
Legislação Ambiental, de Saúde, e de Educação, além de ser compatível e integrado às
demais políticas públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao
gerenciamento do espaço urbano.
O planejamento dos serviços de saneamento básico no âmbito do município, de forma
articulada, constitui condição essencial para potencializar o impacto dos investimentos a
serem realizados, de forma a proporcionar a universalização do acesso da população
(especialmente a de baixa renda) aos serviços públicos essenciais, os quais têm forte
correlação com a salubridade ambiental e, por consequência, a qualidade de vida.
Neste contexto, o comando do Decreto nº 7.217/2010, art. 26, parágrafo 4º, vincula a
existência do PMSB, elaborado pelo titular dos serviços, segundo o preconizado na Lei nº
11.445/07, como condição de acessibilidade, a partir de 2014, a recursos orçamentários da
União, ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
Este Plano Municipal de Saneamento Básico inserem-se no contexto da Lei Federal
nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Política
Federal de Saneamento Básico, e de seu Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de
junho de 2010, da Lei Estadual nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
Política Estadual de Saneamento e dá outras providências, da Lei 12.305, de 02 de agosto de
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2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de seu Decreto de
Regulamentação nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, bem como da Lei nº 10.257/2001, de
10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto das Cidades.
Ainda, segue as diretrizes do novo MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO, a
Lei 14.026/2022, que veio trazer melhorias para o setor de saneamento no país. Seu objetivo
é tornar os serviços acessíveis para toda a população brasileira, ao promover a sua
universalização. O novo Marco do Saneamento Básico traça novas metas de universalização
desses serviços. As principais metas deverão ser atingidas até o final do ano de 2033: 90%
da população com acesso à coleta de esgoto até dezembro/2033 e 99% da população com
acesso à água tratada até a mesma data.

FASE 01 – A AÇÃO DE PLANEJAMENTO.
1.1

AÇÃO DE PLANEJAMENTO.
Planejar faz parte de nosso cotidiano. É uma atividade inerente à racionalidade

humana, sendo usada implícita ou explicitamente pelos indivíduos, organizações e governos,
com o fim de atingir um objetivo. Dessa forma, o planejamento, antes de tudo, é uma ação
política. Planejar pressupõe avaliar o estado presente do objeto para definir o estado
futuro desejado.
Para a execução racional e organizada das ações de saneamento básico, uma
estratégia promissora será a organização do sistema municipal de saneamento básico
(SMSB),composto por instâncias, instrumentos básicos de gestão e um conjunto de agentes
institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e
funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas,
definição de estratégias, execução e avaliação das ações de saneamento básico.
Respeitada a autonomia municipal e assegurando um processo de planejamento
participativo, considerando o desenvolvimento, a organização e a execução de serviços e
obras de interesse comum para o saneamento básico, a partir dos resultados das propostas
de intervenção nos diferentes cenários, buscar-se-á trabalhar através de planos de ações
específicos.
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Figura 1: Planejamento: do Estado Presente para o Futuro.

Fonte: SNSA. Peças Técnicas relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico (2011), adaptado pelo Autor, 2022.

1.2

NATUREZA E DEFINIÇÃO LEGAL DO OBJETO.
A Publicação do Ministério das Cidades, por meio da Secretaria Nacional de

Saneamento Ambiental, (2011), que trata das PEÇAS TÉCNICAS RELATIVAS A PLANOS
MUNICIPAIS DE SANEAMENTO, destaca a natureza e definição legal deste tema,
considerados serviços públicos em sentido estrito, levando a efeito, os termos da previsão
da Lei nº 11.445/2007 em seus artigos 2º e 3º. Também se observou a leitura do Termo de
Referência para Revisão de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), publicado
pela Fundação Nacional da Saúde – FUNASA, destacando os requisitos legais e objetivos da
revisão do PMSB. O TR PMSB traz ainda quadros que visam a planilhização do PMSB
facilitando a revisão e tornando os resultados mais transparentes. É uma estratégica para
organizar a Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, e com isso produzir uma revisão
que contribua para aprimorar o Plano como um instrumento de transformação da realidade
local.
A primeira revisão e atualização está ocorrendo no ano de 2022 através de contrato
Nº 076/2022 e com Dispensa de Licitação 024/2022, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Barracão RS e a Empresa ZANELLA CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL.
1.2.1

Processo de Coleta De Dados

A escolha das áreas objeto se deu por avaliação preliminar (mapeamento temático, dados
e vistorias in loco) e avaliação detalhada. A coleta dos dados deu-se pela equipe técnica
executora do presente documento, nos meses de abril e maio, em que foram realizadas
reuniões e visitas nos setores de agricultura, meio ambiente, engenharia, vigilância sanitária
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e à CORSAN. A primeira etapa foi a coleta de dados junto às secretarias da administração
pública e à CORSAN, onde se obteve contato constante por meio de e-mail, aplicativo de
mensagens instantâneas e telefone, e com os dados obtidos a elaboração da Revisão
Preliminar do PMSB.
A segunda etapa, posterior a elaboração do documento preliminar e após a publicação
online pelo prazo de 10 dias para consulta popular, será realizada a primeira conferência om
a participação dos Comitês Executivo e de Coordenação, CORSAN e demais representantes
dos Conselhos de Meio Ambiente, Saúde, Educação, da Cidade e Defesa Civil.
Em relação às ações de saneamento ambiental buscou-se propor medidas que garantam
a adequada ocupação do solo urbano. Abrangem desde o abastecimento de água, o
gerenciamento de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário, obras de drenagem urbana,
vigilância sanitária e, num conceito mais amplo, a melhoria das condições de habitação e a
educação ambiental. Portanto a partir da diretriz de estabelecimento do saneamento
ambiental no município, deverão ser implementados programas específicos pertinentes aos
itens citados.

ETAPA 01 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROCESSO.
O Prefeito Municipal de Barracão – RS no uso de suas atribuições, através do
Decreto Municipal nº 32 de 17 de maio de 2013, em seus arts. 3º e 5º, cria o Comitê
Executivo, Comitê de Coordenação, nomeados conforme Portaria nº 235 de 11 de maio de
2022, bem como designa para as atribuições de Coordenador Geral e Responsável
Técnico o processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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Figura 2: Representações nos Comitês Executivo e de Coordenação.

ETAPA 02 INSTITUIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DOS MEIOS DE
DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.
2.1

PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL.
O Plano de Mobilização Social (PMS) detalhou o planejamento de cada ação de

mobilização e participação social.
Os Comitês, uma vez constituídos, passaram por um processo de capacitação e
sensibilização, de forma a ampliar, atualizar e equalizar os conhecimentos sobre o objeto a
ser planejado – o saneamento básico. Essa estratégia mostra-se relevante para que os
conteúdos históricos, políticos e técnicos sobre o saneamento básico possam ser discutidos,
permitindo uma melhor qualificação da equipe que conduziu o processo de elaboração do
PMSB.
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Figura 3: Plano de Mobilização Social
Fonte: Adaptado SNSA, 2011.

2.2

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
A metodologia adotada buscou assegurar a “participação cidadã” que pressupõe

uma relação de troca entre gestão municipal e população, a partir da qual se torna possível
construir um conhecimento conjunto sobre a cidade, resultando na elaboração de projetos
coletivos. Trata-se de criar condições para que se realize um intercâmbio de saberes: de um
lado, os que detêm um “conhecimento técnico” sobre a realidade urbana e que estão no
Governo, e do outro lado, um “saber popular”, fruto da vivência que a população tem dos
problemas da cidade e da sua capacidade de apontar soluções.
A participação pressupõe a busca da convergência de propósitos, a resolução de
conflitos, o aperfeiçoamento da convivência social, a transparência dos processos decisórios
e o foco no interesse da coletividade. Para Ribeiro (2007) a participação é um processo
político e coletivo de tomada de decisão para a construção e exercício da autonomia,
emancipação e empoderamento por meio do diálogo e cooperação.
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2.2.1

Participação na elaboração do Plano: Cidadãos x Técnicos:

A participação da sociedade é necessária para um planejamento sustentável do
município, mas não suficiente. As técnicas de participação melhoram sem dúvida o
conhecimento dos problemas urbanos e promovem o envolvimento da sociedade no
diagnóstico e no desenvolvimento do PMSB, mas requerem a existência de um “filtro crítico”
que deve ser fornecido por profissionais com formação técnico-científica.
Sem a contribuição desses profissionais técnicos, a participação da comunidade pode
se diluir em contradições sem obter nenhum resultado. Por isso, a valorização da participação
da sociedade não diminui a responsabilidade dos técnicos, pelo contrário, torna a sua tarefa
ainda mais complexa.
2.2.2 Participação na elaboração do Plano: Direta x Representativa:
No nível de participação representativa, pode-se propor a discussão no Conselho
existente e atuante, estabelecer fóruns de debates e entidades, ou criar comissões especiais.
A discussão no Conselho pode permitir um maior aprofundamento do debate, por se tratar,
normalmente, de interlocutores que já vêm discutindo as questões em pauta, porém, mobiliza
mais aqueles que já têm experiência de participação e militância.
No nível de participação direta pode-se propor a realização de conferências,
audiências públicas, encontros e debates temáticos abertos. A conferência tem a vantagem
de ampliar a participação e de ser um modelo conhecido, mas, em contrapartida, apresenta a
desvantagem de dificultar a apropriação dos temas, por isso, a importância de mediadores
que permitem contribuir na sistematização das formalizações dos temas em discussão.
1.3

O PLANO DE COMUNICAÇÃO
Para a concretização desta fase foi desenvolvido o Plano de Comunicação com os

seguintes objetivos:
 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os
objetivos e desafios do Plano;
 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nos
processos decisórios do Plano; e
 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e
da fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico.
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Quadro 1: Plano de comunicação social.

PLANO DE COMUNICAÇÃO
DESTINO

CONTEÚDO

Comitê Diretor

Informar o andamento do PMSB e
convite para Conferências de
participação

Grupo de
Sustentação

Informar o andamento do PMSB e
convite para Conferências

Conselho Municipal

Informar o andamento do PMSB e
convite para Conferências

Prefeito

Informar o andamento
da execução do Plano

População

Informar o andamento e fazer
convite para Discussão, Pactuação
e avaliação periódica do PMSB

FONTE

CANAL

Rádio
Ofício Telefone
E-mail
Prefeitura e cronograma de execução
do PMSB
Site Municipal
Redes Sociais
Diário Oficial
Rádio
Ofício Telefone
E-mail
Prefeitura e cronograma de execução
Site Municipal
do PMSB
Redes Sociais
Diário Oficial
Rádio
Ofício Telefone
Prefeitura, Comitê Diretor e Grupo de
E-mail
Sustentação e cronograma de
Site Municipal
execução do PMSB
Redes Sociais
Diário Oficial
Reuniões
Telefone
Comitê Diretor e Grupo de
E-mail
Sustentação, Conselho e Cronograma
Site Municipal
de Elaboração do PMSB
Diário Oficial
Rádio
Prefeitura, Comitê Diretor e Grupo de
Sustentação, Conselho e Cronograma Redes Sociais
Site Municipal
de Execução do PMSB

Fonte: Prefeitura de Barracão, 2022.
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ARMAZENAMENTO

Sempre que
necessário

Arquivo/ Banco de Dados

Sempre que
necessário

Arquivo/ Banco de Dados

Sempre que
necessário

Arquivo/ Banco de Dados

Sempre que
necessário

Arquivo/ Banco de Dados

Sempre que
necessário

Arquivo/ Banco de Dados
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2.4

OBJETIVOS DA TRANSPARÊNCIA
Tendo como objetivo garantir a transparência na gestão pública desde a definição das

prioridades na decisão das políticas até os resultados das ações, a segurança, a qualidade e
a regularidade dos serviços de saneamento, podem-se considerar duas dimensões distintas
de controle social dos serviços públicos de saneamento ambiental:

Figura 4: Objetivos da transparência.

Fonte: SNSA. Peças Técnicas relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico (2011) e adaptado pelo Autor,
2022.

•

Na primeira, a dimensão de cidadão se materializa na participação dos sujeitos
políticos, com representantes de outras instâncias, em órgãos colegiados normativos
e/ou deliberativos da estrutura de regulação e controle. Assegura-se, assim, que os
representantes legítimos dos usuários e não usuários participem do processo de
definição

de

prioridades,

normas,

obtenham

informações

sobre

carências

locais/regionais, bem como tomem ciência sobre o perfil dos serviços e bens públicos
existentes.
•

A segunda relaciona-se aos cidadãos, usuários de serviços, quando estes assumem
o papel de consumidores, reconhecendo e exigindo o direito de receber um serviço
prestado dentro de padrões adequados de qualidade. Isso se articula ao último ponto
acima, pois pressupõe que os usuários tenham acesso e conheçam quais são os
equipamentos e serviços existentes, qual o patrimônio público existente no
local/região, bem como possam intervir na definição de políticas públicas de
saneamento (PEREIRA, PORTO. s.d.).
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2.5

DEGRAUS DA PARTICIPAÇÃO.
No campo do saneamento, quando a Lei nº 11.445/2007 define o controle social como

um princípio fundamental da política nacional de saneamento básico, situa os níveis de
participação nos 6º e 7º degraus. Medeiros e Borges (2007) citando Arnstein (1969)
relacionam os oitos degraus da participação:
Quadro 2: Degraus da participação cidadã.

Nº

(+) Níveis de Participação (-)

1

Degrau

Manipulação

2

Terapia

3

Informação

4

Consulta

5

Participação

6

Parceria

7

8

Delegação
de Poder
Controle do
Cidadão

Descrição
Tem como objetivo permitir que os detentores do
poder possam educar as pessoas. Manifesta-se em
conselhos nos quais os conselheiros não dispõem
de informações, conhecimento e assessoria técnica
independentes,
necessários
para
tomarem
decisões por conta própria.
Os técnicos de órgãos públicos se escondem atrás
de conselhos e comitês participativos para não
assumirem erros cometidos por eles e diluir a
responsabilidade.
Informar as pessoas sobre seus direitos,
responsabilidades e opções. Entretanto, trata-se de
um fluxo de informação somente de cima para
baixo.
Caracteriza-se por pesquisas de participação,
reuniões de vizinhança, entre outros. Serve
somente como fachada, não apresentando
implicação prática.
O cidadão começa a ter certo grau de influência nas
decisões, podendo participar dos processos
decisórios, contudo, não existe a obrigação dos
tomadores de decisão de levar em conta o que
ouviram.
Poder distribuído por uma negociação entre os
cidadãos e detentores do poder. O planejamento e
as decisões são divididos em comitês.
Cidadãos ocupando a maioria dos assentos nos
comitês, com poder delegado para tomar decisões.
Aqui, os cidadãos têm poder sobre as contas da
política pública.
Cidadãos responsáveis pelo planejamento, pela
política, assumindo a gestão em sua totalidade. Por
planejamento entende-se o cálculo que precede e
preside a ação.

Participação
Cidadã

Não há
participação.

Níveis de
concessão
mínima de
poder.

Níveis de
poder do
cidadão.

Fonte: Ministério das Cidades. Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico (2011) e adaptado
pelo Autor, 2022.
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2.6

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.
As formas de participação da sociedade organizada são múltiplas e a sua definição

reveste-se de grande importância. O objetivo da participação cidadã é conseguir o verdadeiro
envolvimento da comunidade na tomada de decisões que vão estabelecer nada menos que a
configuração do sistema (infraestrutura e atividades) de saneamento do município.
Diante disso, podemos afirmar que temos um PMBS efetivamente participativo,
reconhecendo a publicação do Ministério das Cidades, que orienta que devemos tentar
trabalhar nos níveis mais elevados de participação, quais sejam, os níveis 4, 5 ou 6. Os níveis
de participação definem-se de acordo com o grau de envolvimento da comunidade na
elaboração do PMSB.
A proposta apresenta uma classificação quanto à participação em seis níveis, da
menor participação para a maior, conforme descrição a seguir:
Nível 1: a comunidade recebe informação: a comunidade é informada do PMSB e
espera-se a sua conformidade.
Nível 2: a comunidade é consultada: para promover o PMSB, a administração busca
apoios que facilitem sua aceitação e o cumprimento das formalidades que permitam sua
aprovação.
Nível 3: a comunidade opina: a administração apresenta o PMSB já elaborado à
comunidade, mediante audiência ou consulta pública, e a convida para que seja questionado,
esperando modificá-lo só no estritamente necessário.
Nível 4: elaboração conjunta: a administração apresenta à comunidade uma primeira
versão do PMSB para que seja debatida e modificada, esperando que o seja em certa medida.
Nível 5: a comunidade tem poder delegado para elaborar: a administração
apresenta à comunidade uma pré-proposta de Plano, junto com um contexto de soluções
possíveis, convidando-a a tomar decisões que possam ser incorporadas ao PMSB.
Nível 6: a comunidade controla o processo: a administração procura a comunidade
para que esta diagnostique a situação e tome decisões sobre objetivos a alcançar no PMSB.
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FASE 02 – ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
ETAPA 03 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E DE
SEUS IMPACTOS NAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.
O termo saneamento básico tem sido entendido no Brasil como abastecimento de água
e esgotamento sanitário, com os prestadores de serviço criados para atender essas
finalidades. Recentemente, a Lei nº 11.445/2007, definiu em seu artigo 3º que se caracteriza
como um conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais de
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Barracão é um dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, se estende por
uma área de 515,47 km², com população estimada em 5.237 habitantes (IBGE, 2019), sendo
56,7% residentes em área urbana e 43,3% em área rural.
Com o objetivo de melhorar as condições sanitárias e, principalmente, a decisão
política da Prefeitura Municipal de ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de
saneamento ambiental, estes aspectos motivaram o Serviço de Saneamento Básico, e outros
órgãos governamentais, além da população do município, a dar início a um processo de
discussão, de forma organizada, participativa e democrática, para formular e implementar uma
política de saneamento ambiental para o município.
Para otimização do planejamento e desenvolvimento, é necessário identificar e
compreender as interrelações entre os sistemas de saneamento e a cidade, considerando os
aspectos físicos, ambientais e técnicos. O planejamento dos serviços de saneamento tem por
finalidade a valorização, a proteção e a gestão equilibrada dos recursos ambientais
municipais, assegurando a sua harmonização com o desenvolvimento local e setorial através
da economia do seu emprego e racionalização dos seus usos.
O conjunto de ações técnicas e socioeconômicas, entendidas fundamentalmente como
de saúde pública, tendo por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental,
compreende o abastecimento de água em condições adequadas; a coleta, o tratamento e a
disposição apropriada dos esgotos, manejo de resíduos sólidos e emissões gasosas; a
prevenção e o controle do excesso de ruídos; a drenagem urbana das águas pluviais e o
controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, com a finalidade de promover e
melhorar as condições de vida urbana e rural, compreende no escopo do saneamento
ambiental.
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Conduzido pela administração pública municipal, o saneamento ambiental é uma
excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de educação sanitária e ambiental, o
que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio da participação popular ampliam-se os
mecanismos de controle externo da administração pública, concorrendo também para a
garantia da continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da cidadania.
A estruturação de políticas municipais de meio ambiente é imprescindível neste
processo, para que em conjunto com a comunidade seja possível identificar e minimizar o
desperdício, estabelecendo uma relação equilibrada com o meio ambiente. Através da
administração local e da participação popular, a democratização no saneamento básico é
efetivamente possível, podendo progredir com rapidez quando da decisão política e ampliação
dos mecanismos de participação da comunidade, atendendo às suas necessidades básicas.
3.1

ABRANGÊNCIA TEMPORAL.

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi estruturado para o horizonte temporal
de 20 anos, ou seja, de 2014 a 2034.

Figura 5: Abrangência temporal.
Fonte: PLANSAB, 2013.

3.2

OBJETIVOS GERAIS
A definição de objetivos e sua explicitação deve ser de maneira organizada e clara,

pois trata-se de uma atividade essencial no planejamento das ações de saneamento básico e
estão contidas neste Plano. Destacamos neste sentido, os principais objetivos gerais:
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 Promoção da Salubridade Ambiental e da Saúde Coletiva;
 Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da Poluição;


Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas;

 Proteção da Natureza;
 Proteção contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição;
 Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais;
 Ordenamento do Território;
 Normatização Jurídico-Institucional;
 Sustentabilidade Econômico-financeira.
3.3

DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS.
 Promover ações de saneamento ambiental como uma meta social, subordinada ao
interesse público, de forma que cumpram sua função social;
 Garantir a prática de tarifas e taxas justas do ponto de vista social;


Prestar os serviços de saneamento ambiental de forma que seja garantida a máxima
produtividade e a melhor qualidade;

 Realizar o planejamento do uso e da ocupação do solo do município, de forma que
sejam adotadas medidas para a proteção dos ecossistemas e dos recursos hídricos;
 Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e
socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações de
saneamento ambiental;
 Fomentar a capacitação tecnológica da área e a formação e a capacitação de recursos
humanos;
 Buscar a adoção de tecnologias apropriadas às condições socioculturais e ambientais
de cada local;
 Aperfeiçoar os arranjos institucionais e gerenciais, de forma que sejam adequados às
condições locais em termos econômicos, sociais e culturais;
 Apoiar as ações das instituições responsáveis pela proteção e pelo controle ambiental;
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Realizar, sistematicamente, o acompanhamento e a divulgação de informações sobre
os indicadores de saneamento ambiental, saúde pública;

 Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde pública no
planejamento e na execução de ações, em obras e serviços de saneamento cabendo,
aos órgãos e às entidades por elas responsáveis, seu licenciamento sua fiscalização
e seu controle, nos termos de sua competência legal.
3.4

METODOLOGIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO.
A metodologia envolveu a definição do método adotado para elaboração do Plano, o

que significa a filiação ou aproximação a alguma das vertentes teóricas do planejamento
urbano. Neste caso, foi levado a efeito a vertente Participativa, onde a sociedade civil
organizada foi protagonista deste planejamento, destacando a participação ativa, por meio de
sugestões e críticas através da Consulta Pública. Assegura-se, assim, a ampla divulgação
das propostas e estudos que fundamentam o recebimento de opiniões individuais e/ou
coletivas, realizando audiência pública e encaminhando o Plano para análise das instâncias
colegiadas com a representação da sociedade organizada.
A coleta de dados e informações foi obtida por meio de três principais técnicas de
investigação para elaboração do diagnóstico. Foram elas:
•

pesquisa documental e bibliográfica;

•

pesquisa de dados secundários; e

•

pesquisa de dados primários.

3.4.1

Pesquisa de dados primários:

Os dados primários são provenientes de pesquisas realizadas in loco, em domicílios,
em vias públicas, em unidades dos sistemas de saneamento básico existentes, junto a
prestadores de serviços, a população ou a entidades da sociedade civil, em um recurso
hídrico, dentre outros. As informações e dados foram obtidos por meio de consultas aos
técnicos e funcionários responsáveis pela operação dos serviços de abastecimento de água,
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e, também, drenagem e manejo de águas
pluviais.
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3.4.2

Pesquisa de dados secundários:

As principais fontes de informação foram as bases de dados disponíveis no município
e as existentes nos prestadores de serviço. Foram coletados dados referentes à população
existente, área de planejamento, cadastros municipais, projetos e estudos existentes, situação
dos sistemas de saneamento básico do município, instrumentos públicos de gestão aplicáveis
à área do PMSB (Leis, Decretos, Códigos, etc.) e variáveis que caracterizam o município.
3.5

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E AS UNIDADES DE ANÁLISES
A área de abrangência do PMSB e, portanto, do diagnóstico, contemplou todo o

território do município, tanto a área urbana como também a área rural em face das
desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços. As áreas urbana e rural se constituíram
em unidades de análises, reconhecidas as suas delimitações no mapa (Figura 06).
Em face da importância de avaliar as desigualdades na distribuição dos serviços de
saneamento do município, e da necessidade da produção de informação de fácil manuseio
que permitisse um melhor diálogo entre administração pública e a sociedade, os comitês
optaram pelo uso da unidade de análise por área, utilizando o conceito de “área urbana e área
rural”.
Um problema comum entre as instituições públicas tem sido os distintos zoneamentos
utilizados para o planejamento e acompanhamento de suas atividades. Assim, no caso do
setor saneamento, por exemplo, o prestador dos serviços de água e esgoto possui
zoneamento diferente do adotado pelo serviço de limpeza pública, e este também difere do
utilizado pelo serviço de drenagem urbana.
Neste caso, o município definiu um zoneamento específico de serviços públicos de
saneamento, levando em consideração a “área urbana e a área rural”, de forma a constituir
um cadastro único e um sistema de informação que possa retratar as realidades espaciais do
acesso aos serviços no mapa que segue:
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Figura 6: Mapa municipal estatístico.
Fonte: IBGE, 2022.
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3.5.2

Unidades de Análises

 ÁREA URBANA:
Contempla a área urbana que atende totalmente a referida unidade de análise pelo
conjunto de seus serviços, infraestrutura e instalações operacionais do saneamento básico
em relação ao componente de abastecimento de água mediante contrato de concessão com
a CORSAN. Em relação ao sistema de esgotamento sanitário sob responsabilidade da
CORSAN, atualmente não há atendimento, no entanto o município irá aderir ao sistema para
o tratamento do esgotamento sanitário por meio da prestação de serviço de limpeza
programada de fossas sépticas e destinação adequada dos efluentes. Em relação a drenagem
e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, a área
urbana atende totalmente a referida unidade de análise pelo conjunto de seus serviços,
infraestrutura e instalações operacionais do saneamento básico.
 ÁREA RURAL:
A área rural é de responsabilidade do município que atende parcialmente a unidade
de análise pelo conjunto de seus serviços, infraestrutura e instalações operacionais do
saneamento básico. Apresenta necessidade de melhorias no sistema de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos.
3.6

CAMPO DE ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO.
3.6.1

Ambiente Físico-natural, Socioeconômico, Infraestrutura e outros
serviços

3.6.1.1 Localização
O Município de Barracão – RS está localizado na mesorregião Noroeste
Riograndense do Estado do Rio Grande do Sul, integra a microrregião de Sananduva/RS,
e a região imediata de Lagoa Vermelha/RS. Como região intermediária, assim como de
influência, pertence ao Município de Passo Fundo/RS, região B (2B). O Município Integra a
AMUNOR - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE RIOGRANDENSE.
Vizinho

dos

municípios

de Lagoa Vermelha/RS,

São

José

do Ouro/RS,

Machadinho/RS, Celso Ramos/SC e Anita Garibaldi/SC, Barracão se situa a 50 km a SulAvenida Brasília, nº 1057
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Oeste de Campos Novos/SC, uma das maiores cidades nos arredores. Distante da Capital
do Estado, aproximadamente, 420 km, as vias de acesso à Barracão são a BRS-116, BRS285, ERS-126, ERS-343 e BR-470.

Figura 7: Mapa de Localização de Barracão/RS.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.1.2 Divisas Municipais
Conforme a Lei Estadual nº 4.732/1964, artigo 2º, o Município de Barracão tem as
seguintes divisas:


Ao Norte - começa na confluência do Arroio Camocica com o Rio Pelotas; sobe

pelas águas do Rio Pelotas, até a foz do Rio Bernardo José;


A Leste - começa na confluência do Rio Pelotas com o Rio Bernardo José, pelo

qual sobe, até confluir com o Arroio Icangatim (ex-Pontão);


Ao Sul - começa na confluência do Rio Bernardo José com o Arroio Icangatim,

pelo qual sobe, até a ponte da Estrada Buarque de Macedo;


A Oeste - começa na ponte da Estrada Buarque de Macedo, seguindo esta,

até o ponto em que é alcançada pela linha seca e reta, de direção leste, que parte da nascente
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do Arroio da Pistola; segue pela mencionada linha, até aquela nascente, descendo pelo Arroio
da Pistola, até desaguar no Arroio Poatã (ex-Marmeleiro); desce por este, até confluir com
uma sanga sem denominação, que serve para limite sul do atual Distrito de Espigão Alto,
subindo, até sua nascente mais próxima; daí, por linha seca reta, rumo NO, até encontrar a
nascente de um galho do Arroio Monte Alegre, descendo por este galho, até a confluência de
um arroio sem denominação, subindo por este, até a sua nascente; então, por linha seca e
reta, em direção noroeste, até encontrar a nascente do Lajeado Lambedor, pelo qual desce,
até confluir com o Arroio Camocica, pelo qual desce, até desaguar no Rio Pelotas.

Figura 8: Mapa territorial do município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.1.3 Demografia
A população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2010 e 2021, à
taxa de -0,43% ao ano, passando de 5.357 para 5.237 habitantes. Essa taxa foi inferior àquela
registrada no Estado, que ficou em 0,49% ao ano, e inferior a cifra de 0,88% ao ano da Região
Sul.
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Figura 9: Taxa de crescimento anual do Município.
Fonte: IBGE, 2010.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana
em 2000 representava 49,27% e em 2010 a passou a representar 56,69% do total, hoje a
população estimada é de 5.275, com população referente a 56,7%.
Tabela 1: Evolução da População no Município.

Ano

Urbana

Rural

Total

2000

2.775

2.837

5.592

2010

3.037

2.320

5.357

2021

2.991

2.284

5.275

Fonte: IBGE, 2022.

A população estimada que reside na zona rural é de 2.284 habitantes (43,3%), já a
população urbana é de 2.991 habitantes (56,7%). A Figura 10 apresenta a porcentagem de
pessoas que residem na zona rural e urbana do Município.
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Figura 10: Porcentagem de pessoas que residem na zona rural e urbana do Município.
Fonte: IBGE, 2022.

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e
2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 2,3% em
média. Em 2000, este grupo representava 12,1% da população, já em 2010 detinha 15,9% do
total da população municipal.
O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010
(-3,7% ao ano). Crianças e jovens detinham 29,3% do contingente populacional em 2000, o
que correspondia a 1.636 habitantes.
Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 20,9% da população, totalizando
1.122 habitantes. A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 0,31% ao ano), passando de 3.279 habitantes em 2000
para 3.382 em 2010. Em 2010, este grupo representava 63,1% da população do município.
3.6.1.4 Projeção Populacional do Município
Neste primeiro momento, com base nos dados, identificamos que houve um
decréscimo populacional, conforme demonstrado:
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Figura 11: Evolução Populacional.
Fonte: SEBRAE, 2019.

A projeção populacional simplificada do Município de 2014 a 2034 foi elaborada
com base em uma equação, levando em conta a análise dos ritmos de crescimento
populacional, estatísticas e tendências. Desenvolvemos o cenário I, levando em conta que a
população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 0,43% ao ano, passando de 5.592 para 5.357 habitantes. Desenvolvemos o cenário II, com
base em análise dos ritmos de crescimento populacional, estatísticas e tendências. Levando
em conta os dados do IBGE (2010), fizemos uma projeção populacional simplificada do
Município de 2014 a 2034, para estimar a taxa média anual de crescimento com base na
Estatística do Registro Civil – lugar do registro – Censo, considerando os anos de 2005 a
2010 – IBGE, de maneira que se permitiu identificar tendências futuras.
Faz-se importante considerar possíveis imprecisões e erros decorrentes de
transformações não previstas. Além disso, dificilmente se consegue captar os impactos de
grandes investimentos, por exemplo, na atração ou expulsão populacional do município, razão
pela qual se ressalta a importância das revisões do PMSB, que vão subsidiar boa parte do
planejamento.
Tabela 2: Estimativa de crescimento populacional do município.

Estimativa Populacional do Município de Barracão: Método
Geométrico
Ano

População Total (hab.)

População Urbana (hab.)

2014

5.266

3.158
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

5.243
5.221
5.198
5.176
5.154
5.132
5.110
5.088
5.066
5.044
5.023
5.001
4.980
4.959
4.937
4.916
4.895
4.874
4.853
4.833

3.189
3.220
3.251
3.283
3.315
3.348
3.381
3.414
3.447
3481
3.515
3.549
3.584
3.619
3.655
3.691
3.727
3.763
3.800
3.837

Fonte: PMSB, 2014, adaptado por Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.2 Socioeconômicos:
Para sumarização dos aspectos socioeconômicos do município, foi utilizado o IDESE
(Índice Sintético), elaborado pela FEE-RS (Fundação de Economia e Estatística do Rio
Grande do Sul), que abrange um conjunto amplo de indicadores socioeconômicos com o
objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado. O IDESE é
inspirado no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que abrange um conjunto amplo de
indicadores sociais e econômicos classificados em quatro blocos temáticos: educação, renda,
saneamento e saúde.
Também como fonte de informação, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal – IDHM, apresentado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
(2020), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,
Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e Fundação João Pinheiro (FJP) com
dados extraídos do DATASUS.
Nesse contexto, observa-se que o IDHM para 2017 apontou um índice de 0,778 para
o Brasil e 0,710 para o município de Barracão – RS. Em relação a outros fatores, o IDHM
(2010) apontou:
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 IDHM Educação: 0,568;
 IDHM Longevidade: 0,885;
 IDHM Renda: 0,711;
Ainda, de acordo o documento “Perfil Cidades Gaúchas – Barracão/RS” realizado pelo
SEBRAE – data Sebrae, observa-se que o IDESE médio para 2016 apontou um índice de
0,760 para Barracão – RS, o que inseriu o município em 201º na ordem de colocação em
relação ao total dos municípios gaúchos. Os valores encontrados, em 2016, foram:
 Educação: Índice de 0,700;


Renda: Índice de 0,680;

 Saúde: Índice de 0,910.

3.6.3

Infraestrutura e os Sistemas Públicos existentes

Tabela 3: Infraestrutura da Saúde.

Saúde (2022)
Identificação

Quantidade

Descrição

Hospital

01

Hospital São Valentim

Unidade Básica de Saúde

01

Sede do Município

Postos de Saúde – unidades de
apoio

02

Linha Espigão Alto e Linha Gramado

Internações

00

Número de Leitos

20
Equipe
Agente
Programa de Saúde da Família
e Programa de Agente
02
12
Comunitário da Saúde

Somente pronto atendimento – internações de
observação por 24/48 horas
Pronto atendimento Hospital São Valentim
Atuam na sede e no interior;
6 agente para cada equipe

Fonte: PMB, 2022, adaptado por Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

Tabela 4: Infraestrutura da Educação.

Educação (2022)
Identificação
EMEF Constantino Machado
Pereira
EMEF Paulo Freire
EMEI Plinio Basso
EMEI Libório Moreira de Lima
Avenida Brasília, nº 1057
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Localidade

Nº de
alunos
atendidos

Tipo de
Ensino

Operário

226

Fundamental

Centro
Vila Nova
Uruguai

183
52
44

Fundamental
Infantil
Infantil

Infraestrutura
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
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EMEI Primeiros Passos

Centro

112

Suficiente

Infantil

Fonte: PMB, 2022, adaptado por Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

Tabela 5: Infraestrutura de Segurança Pública.

Segurança (2022)
Identificação

Quantidade

Brigada Militar

01

Delegacia de Polícia Civil

01

Corpo de Bombeiros

01

Descrição

Voluntários

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

Tabela 6: Infraestrutura da comunicação.

Comunicação (2022)
Quantidade

Identificação
Terminais Telefônicos em Serviço/ Total

10

Terminais Telefônicos em Serviço/ Acessos Individuais

480

Terminais Telefônicos em Serviço/ Acessos Públicos

480

Jornal

00

Rádio Comunitária “Rádio Cidade”

01

Descrição

Fonte: PMB, 2022, adaptado por Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

Tabela 7: Infraestrutura de equipamentos públicos.

Social (2022)
Identificação

Quantidade

Descrição

Igreja

10

Cidade e Interior

Cemitério

01

Municipal

Ginásio de Esportes

03

Centro e Bairros

Praças Públicas

02

Centro

Estação Rodoviária

01

Inativa

Fonte: PMB, 2022, adaptado por Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.4

Ordenamento Territorial

A área da unidade territorial (Km²), conforme IBGE (2021) aponta o valor de 516,469
e a densidade demográfica (hab/Km²) como sendo de 10,37 (IBGE,2010). A maior
concentração demográfica do município está na zona urbana, correspondendo,
aproximadamente, a 56,7% da população da área territorial total do município.
O ordenamento territorial foi definido de maneira coletiva, considerando a melhor forma
de ocupar o município, prevendo a localização das atividades e os usos presentes e futuros.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 41 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

Para fazer esta previsão, considerou-se aspectos econômicos, sociais, culturais e
ambientais.a
Tabela 8: Síntese Demográfica do Município.

Síntese Demográfica

Ano
1970

1980

1991

2000

2010

8.649

7.184

6.233

5.592

5.357

Masculina

-

-

-

2.825

2.691

Feminina

-

-

-

2.767

2.666

Urbana

-

-

-

2.755

3.037

Rural

-

-

-

2.837

2.320

-%

-%

-%

49,3%

50,7%

População Total

Taxa de Urbanização (%)

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

A zona urbana do município é delimitada pelo Perímetro Urbano Legal, conforme
disposto na Lei Complementar nº 06/2011 de 23 de dezembro de 2011 do Plano Diretor e
divide-se em: Área Urbana e Área Rural.

Figura 12: Macrozoneamento do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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3.6.4.1 A Zona Rural do Município
Considera-se área rural, toda a área municipal não abrangida pela área urbana. A
população residente rural no município, conforme IBGE 2010 é de 2.320 pessoas, e
conforme estimativa IBGE 2021, atualmente a população é de 2.267.
A zona rural do município apresenta as seguintes localidades: Linha Marmeleiro, Linha
Monte Alegre, Linha Passo das Ilhas, Linha Aparecida, Linha Tonial, Linha Ipiranga, Linha
São José, Linha Sagrada Família, Linha Tope, Linha São Lourenço, Linha Cerro Alto, Linha
Santo Antônio, Linha São Pedro, Linha Ponte do Ferrari, Linha São Bernardo, Linha São
Jorge, Linha Gramado Grande, Linha Ponte do Moinho, Linha Pontão, Linha Eucaliptos,
Reassentamento I e II, Reassentamento III, bem como a Linha Espigão Alto.

Figura 13: Zoneamento da Macrozona Rural municipal de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.4.2 A Zona Urbana do Município
Considera-se área urbana do município, a área compreendida dentro do perímetro
urbano que reza a Lei Municipal Complementar n° 06/2011 e suas alterações.
A Zona Urbana do município corresponde a Região Central e aos Bairros: Operário,
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Bela Vista, Conceição, Uruguai, Vila Nova, Sol Nascente e São Valentim. A população
residente urbana no município, conforme último censo do IBGE 2010, é de 3.037 pessoas, e
conforme estimativa IBGE 2021, atualmente a população é de 2.991.

Figura 14: Zoneamento urbano municipal de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5

Ambiente Físico e Natural

Foi realizada a caracterização simplificada do município com a apresentação de
mapas georreferenciados, com base cartográfica do IBGE, contemplando: Geologia,
Climatologia, Região Fisiográfica, Geomorfologia, Hidrografia, Solos, Bioma, Vegetação e
Relevo, predominantes no município.
3.6.5.1 Macrozoneamento Ambiental
A cidade está inserida na região fisiográfica denominada de Campos de Cima da Serra,
no Planalto Meridional do Rio Grande do Sul. Localizada no extremo Nordeste do Estado,
fazendo divisa ao Nordeste com o Estado de Santa Catarina. Os principais municípios são:
Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Cambará do Sul, Lagoa Vermelha, Esmeralda
e outros. Sua área, segundo FORTES (1956), é de 21.033 km².
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O relevo é suave com recortes profundos de alguns rios. Esta região é formada de
uma planície elevada de inclinação para Oeste. O material de origem é basáltico. As altitudes
variam entre 1.200 metros nos Aparados da Serra até 900 metros a Oeste.

Figura 15: Regiões Fisiográficas do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.2 Relevo
O município de Barracão está sob a Unidade de Relevo Planalto das Araucárias. As
formas de relevo no município são bastante heterogêneas, com recortes profundos de alguns
rios. Esta região é formada de uma planície elevada de inclinação para Oeste.
O material de origem é basáltico. As altitudes variam entre 1.200 metros nos Aparados
da Serra até 900 metros mais a Oeste e estão retratadas de modo geral por colinas suaves e
arredondadas que gradam para um relevo mais movimentado, de vertentes com forte
inclinação à medida que se aproxima do Rio Uruguai, nas cercanias da área em estudo. Nesse
local, as cotas são elevadas, com altitudes em torno de 848 metros, na região da Vila de
Espigão Alto, até 500 metros, já no nível de Rio Marmeleiro. Assim, as declividades, variam de
médias a altas, resultando num relevo íngreme, de feições de topo, encosta e sopé.
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Os locais mais elevados constituem-se num divisor de águas, com vales que se abrem
para o noroeste e, com maior representatividade na área do Parque, vales que se abrem mais
intensamente para sudeste, recortados pelos cursos d’água que fluem para o Rio Marmeleiro.

Figura 16: Mapa hipsométrico do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.3 Geologia
Segundo KAUL (1990), o panorama geológico atual do Estado é o de uma região que
abrange três grandes domínios geológicos: Terrenos Pré- cambrianos, Bacia do Paraná e
Cobertura de Sedimentos Cenozóicos.
O município de Barracão está localizado geologicamente na Bacia Intracratônica do
Paraná, estando situada estratigraficamente na Formação Serra Geral. A província do
Planalto, que ocupa a metade norte e uma porção no sudoeste do Rio Grande do Sul, é formada
por uma sucessão de pacotes de rochas vulcânicas. Cada derrame apresenta alternâncias
texturais bem definidas, onde se delineiam porção basal, central e superior. Quanto a
geologia, na área de abrangência do estudo ocorre unicamente a Formação Serra Geral.
Secundariamente, depósitos sedimentares quaternários de pequena amplitude desenvolvem-
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se ao longo dos cursos de água. O mapa demonstrado pela figura 17, permite fazer uma
interpretação adequada.

Figura 17: Geologia do município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.4 Geomorfologia
O município, localizado no Planalto Meridional, está sob o Domínio Morfoestrutural dos
Depósitos Sedimentares Quaternários, Subdomínio Morfoestrutural da Bacia e Coberturas
Sedimentares do Paraná, Unidade de Relevo Planalto das Araucárias. O planalto desenvolve
-se desde a escarpa modelada em litologias do Grupo São Bento, a leste, até os limites
internacionais com a Argentina, a oeste. Ao Norte, no Rio Grande do Sul, vai até o Rio Uruguai
e ao sul tem seus limites meridionais localizados nas proximidades das planícies do JacuíIbicuí.
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Figura 18: Geomorfologia do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.5 Solo
Em relação a tipologia de solo do município, conforme apresenta o Atlas
Socioeconômico do Rio Grande do Sul (2012), esta se caracteriza por apresentar solo
Nitossolo Vermelho Distroférrico – Terra Roxa Estruturada Distrófica. Representa solos com
horizonte B textural, não hidromórficos, desenvolvidos de rochas eruptivas básicas, com teores
de Fe2O3 sempre iguais ou superiores a 15%. São solos com profundidade entre 100 e 200
cm, com textura argilosa ou muito argilosa e relação textural inferior a 1,5.
O horizonte B apresenta coloração avermelhada nos matizes 2,5YR e 10YR, com
estrutura em blocos subangulares ou angulares moderada a fortemente desenvolvida,
normalmente com cerosidade forte abundante e argila de atividade baixa.
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Figura 19: Mapa de uso do solo do município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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3.6.5.6 Hidrografia

Figura 20: Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.6.1 Bacias Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul
As bacias hidrográficas se agrupam por três regiões hidrográficas, a região do rio
Uruguai que coincide com a bacia nacional do Uruguai, a região do Guaíba e a região do
Litoral, que coincidem com a bacia nacional do Atlântico Sudeste.
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Figura 21: Regiões Hidrográficas do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

A Lei 10.350/1994 regulamentou este artigo e estabeleceu, para cada bacia do Estado,
a formação de um comitê de gerenciamento, o comitê de bacia. Para o Rio Grande do Sul, de
acordo com a referida lei, foi determinada a existência de três Regiões Hidrográficas, as quais
foram subdivididas em bacias hidrográficas, totalizando, até o presente momento, 25
unidades. Para cada uma destas está previsto a formação de um comitê para a gestão
integrada dos seus recursos hídricos.
As bacias hidrográficas se agrupam por três regiões:
1. Região Hidrográfica do Guaíba:
 Bacia Hidrográfica do rio Gravataí
 Bacia hidrográfica do rio dos Sinos
 Bacia Hidrográfica do rio Caí
 Bacia Hidrográfica do rio Taquari-Antas
 Bacia Hidrográfica do rio Pardo
 Bacia Hidrográfica do rio Alto Jacuí
 Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí
 Bacia Hidrográfica dos rios Vacacaí - Vacacaí Mirim
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 Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba
Região Hidrográfica da Bacia do Guaíba: formada pelas bacias da porção norte e
central do Estado que drenam para o Lago Guaíba, o qual também foi subdividido em uma
bacia individualizada (G80); as bacias que drenam para o lago são: Gravataí (G10), Sinos
(G20), Caí (G30) e Baixo Jacuí (G70); outras bacias drenam para o Baixo Jacuí, são elas: Alto
Jacuí (G50), Taquari-Antas (G40), Pardo (G90), Vacacaí e Vacacaí-Mirim (G60). O exutório
de toda esta bacia é a Laguna dos Patos.
2. Região Hidrográfica do Litoral:
 Bacia Hidrográfica do Litoral Médio
 Bacia Hidrográfica do rio Camaquã
 Bacia Hidrográfica Mirim-São Gonçalo
 Bacia Hidrográfica do rio Mampituba
 Bacia Hidrográfica do Tramandaí
Região Hidrográfica das Bacias Litorâneas: formada pelas bacias do leste e do
extremo sul do Estado. Nesta se individualizam dois corpos de água de expressão: a Laguna
dos Patos e a Lagoa Mirim; algumas bacias desta região drenam diretamente para o Oceano
Atlântico: Mampituba (L50), que é compartilhada com Santa Catarina, e Tramandaí (L10);
para a Laguna dos Patos drenam as bacias do Camaquã (L30), Litoral Médio (L20) e MirimSão Gonçalo (L40), sendo que, as duas últimas também drenam para o Oceano.
3. Região Hidrográfica do Uruguai:
 Bacia Hidrográfica dos rios Apuaê-Inhandava
 Bacia Hidrográfica do rio Passo Fundo
 Bacia Hidrográfica do rio da Várzea
 Bacia Hidrográfica dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo
 Bacia Hidrográfica do rio Piratinim
 Bacia Hidrográfica do rio Ibicu
 Bacia Hidrográfica do rio Quaraí
 Bacia Hidrográfica do rio Santa Mari
 Bacia Hidrográfica do rio Negro
 Bacia Hidrográfica dos rios Butui-Icamaquã
 Bacia Hidrográfica do rio Ijuí
Região Hidrográfica da Bacia do Rio Uruguai: formada pelas bacias do extremo
norte e oeste do Estado, que drenam diretamente para o Rio Uruguai (Apuaê/Inhandava –
U10; Passo Fundo/Várzea – U20; Turvo/Santa Rosa/Santo Cristo – U30; Ijuí – U90;
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Butuí/Piratinim/Icamaquã – U40; Ibicuí – U50; Quaraí – U60); a bacia do Rio Santa Maria
(U70), que indiretamente também drena para o Rio Uruguai, através do Rio Ibicuí; e a bacia
do Rio Negro (U80), que não drena para o Rio Uruguai, mas para a fronteira com o país
vizinho. O Estado do Rio Grande do Sul é drenado por uma densa malha hidrográfica, sendo
constituída basicamente por dois sistemas coletores de águas, denominado de regiões
hidrográficas: Uruguai e Atlântico Sul (Guaíba e Litorâneas).
3.6.5.7 Compatibilidade com o Plano da Bacia Hidrográfica - Bacia
Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava
Segundo o Comitê de Gerenciamento da Bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava, a Bacia
do Rio Uruguai apresenta trecho de planalto e outro de planície. Seu rio principal, o Uruguai,
nasce na Serra do Mar, no Brasil, servindo de fronteira entre o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, entre o Brasil e Argentina, e entre Argentina e Uruguai, e desemboca no estuário do
Rio da Prata. No trecho do Brasil, o rio possui um grande potencial hidrelétrico. O Comitê de
Gerenciamento da Bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava é um dos 09 comitês situados na área
de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai.
A Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava situa-se ao norte-nordeste do Estado
do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas 27°14' a 28°45' de latitude Sul e
50°42' a 52°26' de longitude Oeste. O seu comitê foi criado pelo Decreto Estadual n°41.490/02,
e alterado pelos Decretos: nº 43.524/04, nº 51.674/14 e nº 54.553/19. Abrange a Província
Geomorfológica Planalto Meridional. Possui área de 14.599,12 km² e população estimada em
355.521 habitantes, abrange 52 municípios como Erechim, Lagoa Vermelha, São José dos
Ausentes, Tapejara, Barracão e Vacaria. Os principais corpos de água são os rios Apuaê,
Inhandava, Cerquinha, Pelotas, Arroio Poatã e o Rio Uruguai.
O principal uso de água na bacia é para o abastecimento público. As principais
atividades econômicas estão no setor primário, destacando-se o cultivo de soja, milho e trigo,
além da criação de suínos/aves e a produção de leite. A região tem na agricultura tradicional
sua base econômica, com algumas experiências de modernização como a cultura da maçã
Conforme o Comitê de Gerenciamento da Bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava, a
bacia hidrográfica do Apuaê-Inhandava se encontra situação confortável; não apresenta
problemas de quantidade nem de qualidade relacionados tanto com águas superficiais como
subterrâneas. Atenção especial, no entanto, deve ser dada aos núcleos urbanos, onde
problemas de contaminação pontuais por esgoto doméstico podem comprometer a qualidade
das águas.
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Na bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava destaca-se o consumo hídrico para
abastecimento doméstico (45%) em relação a outros usos. A principal fonte de demanda
bioquímica de oxigênio na Bacia Apuaê-Inhandava é a suinocultura, devido principalmente a
má disposição dos resíduos gerados por essa atividade, sendo um dos parâmetros de
qualidade de água mais valorizados (SEMA, 2008).
Existem duas unidades de conservação nesta bacia, administradas pelo Estado,
segundo o Comitê de Gerenciamento da Bacia hidrográfica Apuaê-Inhandava: Parque
Estadual do Espigão Alto, de proteção integral, localizado no município de Barracão, com
1.331,90 de área (ha) e o Parque Estadual do Ibitiriá, também classificado como sendo de
proteção integral, localizado nos municípios de Vacaria e Bom Jesus, com 415,00 de área
(ha).

Figura 22: Bacia hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.8 Hidrografia do Município
Esta região se caracteriza por apresentar inúmeros pequenos cursos d’água
coletados. Em função do relevo, o perfil destes rios apresenta sucessivas rupturas de declive.
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Suas nascentes situam-se normalmente entre 700 e 800 m de altitude, e sua foz, distanciada
de 150 a 200 km, encontra-se a uma altitude variando entre 400 e 600m.
O regime das águas é do tipo subtropical pluvial, com duas cheias ao ano: uma no
outono, nos meses de abril, maio e junho e outra no fim do inverno e início da primavera, nos
meses de setembro, outubro e novembro, podendo em várias vezes, se estender até
dezembro. Duas estações de vazante: uma no verão, nos meses de janeiro, fevereiro e março
e outra no inverno, nos meses de julho, agosto e setembro.
A maioria dos rios e arroios que banham o município são de pequeno porte. Eles
pertencem à bacia dos Rios Apuaê-Inhandava. O principal curso da água no município é o
Rio Uruguai, Rio Inhandava, antigamente chamado de Forquilha (Wikipédia, 2013) e o Rio
Bernardo José, que delimita o município de Barracão, Lagoa Vermelha e Capão Bonito do
Sul. Entre os arroios que banham o município, temos: Arroio Mariano; Arroio Monte Alegre;
Arroio Pistola; Arroio Taipinha; Arroio São Joaquim; Arroio Pontão; Arroio Beltrão; Arroio
Lambedor; Arroio do Engenho; Arroio Eleutério e Arroio Itaventa.
O município de Barracão, no contexto estadual, pertence à região hidrográfica do Rio
Uruguai, inserido na Bacia Hidrográfica dos Rios Apuaê-Inhandava, como mostra a Figura 23.

Figura 23: Hidrografia do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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3.6.5.9 Climatologia
O clima presente no Rio Grande do Sul é Subtropical. O clima do município é
predominantemente classificado como, Temperado. O Clima Temperado do município é
caracterizado por verão e inverno amenos, atingindo temperatura máxima no entorno dos 39°C
e mínima no entorno dos 0,3°C. A temperatura média anual é 17,5°C. No inverno, a entrada
das massas polares segue a passagem da Frente Polar Atlântica. No verão, predominam
massas de ar equatoriais e tropicais. Quanto a direção predominante dos ventos no município,
predominam os ventos nordeste. O mapa a seguir permite caracterizar o clima presente e sua
variabilidade.
3.6.5.10 Climatologia do município
O clima do município é predominantemente classificado como temperado. O clima
Temperado do município é caracterizado por verão e inverno amenos, atingindo temperatura
máxima no entorno dos 39°C e mínima no entorno dos 0,3°C. A temperatura média anual é
17,5°C. No inverno, a entrada das massas polares segue a passagem da Frente Polar
Atlântica. No verão, predominam massas de ar equatoriais e tropicais. Quanto a direção
predominante dos ventos no município, predominam os ventos nordeste.
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Figura 24: Tipologia climática do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.11 Topografia
Os estudos topográficos são muito importantes para a elaboração de projetos
relacionados à engenharia, e avaliam as condições das superfícies e acidentes geográficos
de um local. O município de Barracão apresenta uma geografia de planalto com inúmeras
bordas de montanhas e escarpas de declividades variadas, muito baseadas pela estrutura
hídrica da região.
O mapa topográfico da Figura 25 apesenta grandes pontos de elevação próxima de
900m de altitude, o que denota uma grande presença de morrarias e superfícies planas do
tipo campos nos seus topos. A área central da cidade apresenta variações de relevo, comum
para a região, mas que dificulta as atividades de engenharia, como a implantação do
saneamento básico no município.
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Figura 25: Mapa Topográfico do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.13 Flora
O IBGE com base na bibliografia fitogeográfica, em levantamento dos remanescentes
de vegetação e em trabalhos de campo estimou a extensão dos tipos de vegetação do Brasil,
classificadas em Regiões Fitoecológicas e áreas de vegetação. O RS apresenta as seguintes
Regiões Fito ecológicas:
1. Floresta Ombrófila Densa
2. Floresta Ombrófila Mista
3. Floresta Estacional Semidecidual
4. Floresta Estacional Decidual
5. Estepe (Campos Gerais Planálticos e da Campanha Gaúcha)
6. Savana Estépica
7. Áreas de Formações Pioneiras
8. Sistema de transição (Áreas de Tensão Ecológica)
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3.6.5.14 Vegetação e Bioma
O Município está localizado na parte da região da Floresta Estacional Decidual que
compreende as florestas das porções médias e superiores do vale do Rio Uruguai, da maior
parte da vertente sul da Serra Geral. A vegetação do natural do Município e encontrada na
região é composta pela Mata das Araucárias, constituindo aproximadamente 80%, e pela Mata
Nativa que constitui cerca de 6% da vegetação total.
O município de Barracão está inserido no Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma
das mais ricas em diversidade biológica do mundo. Está fortemente ameaçada de extinção
por conta de desmatamentos, avanço da fronteira agrícola, crescimento urbano irregular e
graves falhas no sistema de fiscalização e aplicação das leis ambientais.

Figura 26:Mapa da cobertura vegetal/bioma do Município de Barracão.
Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.5.16 Fauna
A fauna do Rio Grande do Sul ainda carece de um levantamento completo e detalhado.
No Plano, procurou-se caracterizar este recurso renovável através de uma revisão de
literatura. A literatura disponível é restrita e reporta a estudos locais ou pontuais e
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descontínuos que não permitem uma caracterização geral e abrangente de todo o Estado.
Podemos destacar, neste sentido a presença de:
 Aves Silvestres
 Mamíferos Silvestres
 Peixes
 Anfíbios
 Répteis
Apesar de não haver consenso quanto ao tamanho e ao significado da extinção atual,
a Biodiversidade é considerada essencial e por isso, buscamos valorizar o termo
“Biodiversidade” ou diversidade biológica (grego: bios, vida), que é a diversidade da
natureza viva. Para o RS Biodiversidade, o conceito de biodiversidade, ou diversidade
biológica, compreende a variedade de vida no planeta, incluindo os genes, as espécies de
flora, fauna e microrganismos, os ecossistemas terrestres e aquáticos e os processos
ecológicos associados.
Destaca-se, que o município está atento a conservação da diversidade biológica,
que se tornou uma preocupação global e busca neste sentido em consonância com os
entes federativos e legislação vigente, promover a valoração à diversidade de
organismos.
3.6.6. Ambiente Social e Cultural
Busca-se apresentar aqui a caracterização geral dos aspectos culturais da população,
o uso e as suas relações com o ambiente físico natural, onde diversos obstáculos estão
postos, principalmente em função da tradição autoritária e tecnicista de fazer planejamento.
Por outro lado, as fragilidades dos movimentos sociais também são fatores limitadores para
uma nova prática sustentável, democrática e participativa de fazer saneamento no Município.
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Quadro 3: Mecanismos Institucionais de Participação e Controle Social.

CONSELHOS QUE FORAM CRIADOS E REGULAMENTADOS
Identificação do
Conselho
Conselho Municipal
das Cidades

Existência

Situação

Caráter

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Habitação

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Meio Ambiente

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Saúde

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Educação

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Assistência Social

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal da
Criança e Adolescente

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Turismo

Sim

Regulamentado e
Instalado

Deliberativo/
Consultivo

Conselho Municipal de
Emprego e Trabalho

Não

__

__

Conselho Municipal de
Política Urbana

Não

__

__

Não

__

__

Não

__

__

Conselho Municipal de
Transportes
O Município realiza
Conferência Municipal
da Cidade? Outros?

Fonte: Secretaria de Administração do Município de Barracão, 2022.

3.6.7 Ambiente Institucional, Legal e de Gestão
3.6.7.1 Histórico do Município
O início do povoamento da sede deste município ocorreu, mais ou menos, em 1864,
quando agricultores e criadores de origem predominantemente portuguesa, ali se
estabeleceram.
Os tropeiros que vinham da província da São Paulo passavam pelo município com o
objetivo de fugir do pagamento de impostos no Registro de Santa Vitória. Atravessavam o Rio
Uruguai, logo abaixo das confluências do Rio Pelotas e Canoas, por um passo que era
conhecido por eles como Passo do Pontão.
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A comercialização de gado entre o Estado do Rio Grande do Sul e os demais Estados
era feita nesse local, e quando o presidente da Província tomou conhecimento que os
tropeiros utilizavam esse passo de forma clandestina, em 1848, encarregou o capitão Joaquim
Antônio de Moraes Dutra para construir uma obra (um barracão) que serviria de quartel e casa
de coletaria, sendo ali instalado um Posto de Arrecadação. Daí a origem do nome do
município. A coletora do Pontão localizada em Barracão no período de 1849 a 1856, tornandose o registro com maior arrecadação de imposto para a Província.
Como a sede do Distrito estava 70km distante da sede do município, muito longe dos
Poderes Públicos, sentiu-se a necessidade de emancipação para obterem melhores
condições administrativas. Inicia-se, então, a colonização do município e este recebe o nome
de “Barracão”.
O município, de acordo com último censo do IBGE (2010), tem uma população de
5.357 habitantes, sendo que destes 2.320 habitantes estão concentrados na área rural. A área
territorial de Barracão é de 515,469 km².
A economia predominante em Barracão/RS é agricultura e pecuária. Sendo as
principais culturas agrícolas do município: soja, trigo, milho. Na questão dos rebanhos, há
predominância de bovinos.
3.6.7.2 Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Barracão, pela Lei Provincial nº 1.646, de 0401-1988 e ato municipal nº 19, de 16-11-1898, subordinado ao município de Lagoa
Vermelha/RS. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Barracão,
figura no município de Lagoa Vermelha, é elevado à categoria de município com a
denominação de Barracão, pela Lei Estadual nº 4.732/64, sendo desmembrado dos
municípios de Lagoa Vermelha e São José do Ouro, sede no antigo distrito de Barracão.
O município foi instalado em 07/02/1965, constituído de dois distritos: Barracão e
Espigão

Alto,

desmembrado

do

município

de

São

José

do

Ouro.

Assim permanece em divisão territorial datada em 2021.
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Quadro 4: Caracterização Geral do município de Barracão.

Caracterização do Município
Comissão Emancipadora
Lei de Criação
Data de Instalação

População e Região Geográfica Sul
criada em 27 de março de 1964
Lei Estadual nº4.732 – criado oficialmente em 30 de maio
de 1964
07 de fevereiro de 1965

Localização da Sede da Prefeitura
Municipal

Avenida Brasília, nº1057, centro, CEP:95370-000

Vias de Acesso

BRS-116, BRS-285, ERS-126, ERS-343 e BR-470
420 Km

Distância da Capital do Estado
Microrregião

Sananduva

Mesorregião

Noroeste Riograndense

População (2010)

5.357 hab.

População Estimada (2021)

5.237 hab.

Área (2021)

515,469 km²
Barraconense

Gentílico
Código do Município

4301800

Fonte: IBGE, 2021.

3.6.7.3 Estrutura Administrativa Municipal
As informações Institucionais e Administrativas possibilitaram a identificação de ações
necessárias para que o governo municipal tenha capacidade de planejamento, gestão e
investimento no setor de saneamento – resíduos sólidos.
Neste sentido, apresenta-se o organograma da Prefeitura Municipal compreende 09
(nove) Secretarias Municipais:
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Secretaria Municipal de
Administração
Secretaria Municipal da Fazenda
Secretaria Municipal de Gabinete
Secretaria Municipal de Assistência
Social

Prefeitura Municipal de
Barracão - RS

Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desporto
Secretaria Municipal de Obras e
Viação
Secretaria Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento de Turismo

Figura 27: Organograma da Prefeitura Municipal do Município de Barracão.
Fonte: Prefeitura de Barracão, 2022.

3.6.7.4 Planos, Códigos e Estudos existentes
Os Planos, Códigos e Estudos existentes que serviram de subsídio para o diagnóstico
da realidade atual e para a elaboração do PMSB estão relacionados a seguir:
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Quadro 5: Planos, Códigos e Estudos existentes no Município.

PLANOS, CÓDIGOS E ESTUDOS EXISTENTES

Legislação

Sim

Não

Nº da Lei e Data de
Aprovação e/ou última
Revisão pela Câmara

É
aplicado
(sim/não)

Lei Orgânica Municipal
Plano Diretor Municipal
Lei de Zoneamento
(Uso e Ocupação do Solo)
Lei do Perímetro Urbano
Lei de Parcelamento do Solo
Lei Municipal de Assistência
Técnica

X
X

Lei Nº 674/1990
Lei Complementar 06/2011

Sim
Sim

X

Lei Complementar 06/2011

Sim

X
X

Lei Complementar 06/2011
Lei Complementar 06/2011

Sim
Sim

---

Não

Códido Tributário

X

Código de Posturas
Código de Edificações (Obras)
Proteção das Florestas e demais
formas de Vegetação
Imposto Territorial Urbano
Imposto Territorial Urbano
Progressivo
Plano Plurianual (PPA)
Lei
de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO)
Lei Orçamentária
Anual (LOA)
Plano Municipal de
Saneamento Básico
Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos
Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil
Plano Local de Interesse e Habitação
Sistema de Coleta Seletiva de
Resíduos Sólidos
Política de Meio Ambiente

X

X
X

Lei 950/94
Lei 3.048/12
Lei Complementar 03/04
Lei Complementar 02/2004

Sim
Sim

X

Lei 2.203/2001

Sim

X

Lei 3.048/2012

Sim

X

Lei 3.048/2012

Sim

X

Lei. 3.288/2017

Sim

X

Lei. 3.468/2020

Sim

X

Lei 3.474/2020

Sim

X

Decreto Municipal

Não

X

Decreto Municipal

Não

X

Decreto Municipal

Não

X

S/Nº

Sim

X

Lei. 3.121/13

Parcial

X

Lei 2.289/02

Sim

--

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.7.5 Aspectos Econômicos
3.6.7.5.1 Produção
Entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município
cresceu 141,7%, passando de R$ 40,4 milhões para R$ 97,7 milhões.
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Figura 28: Produto Interno Bruto (PIB) do Município.
Fonte: IBGE, 2010.

O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado que foi de 49,7%. A
participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,03% para
0,05% no período de 2005 a 2009.
A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de
Serviços, o qual responde por 47,2% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou
industrial, cuja participação no PIB era de 12,1% em 2009 contra 7,1% em 2005. No mesmo
sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 7,1% em 2005
para 25,6% em 2009.

Figura 29: Taxa de crescimento do PIB por setor econômico: Município e Estado.
Fonte: IBGE, 2010.

3.6.7.5.2 Finanças Públicas
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A receita orçamentária do município passou de R$ 6,5 milhões em 2005 para R$ 10,4
milhões em 2009, o que retrata uma alta de 60,3% no período ou 12,52% ao ano.
A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas
do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 10,45% em 2005 para
16,55% em 2009, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção
aumentou de 29,70% para 28,67%.
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) diminuiu
no município, passando de 38,87% da receita orçamentária em 2005 para 38,40% em 2009.
Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que
ficou em 19,57% em 2009.

Figura 30: Receita Orçamentária do Município - distribuição percentual.
Fonte: Tesouro.

As despesas com educação, saúde, transporte, administração e agricultura foram
responsáveis por 80,21% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas
alcançaram 4,95% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os municípios do
estado, de 2,61%.
3.6.7.5.3 Perfil Social
Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia
elétrica estava presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 64,1%
dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em
64,7% dos domicílios particulares permanentes e 56,9% das residências dispunham de
esgotamento sanitário adequado.
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Figura 31: Proporção de domicílios com acesso a rede de abastecimento de água, coleta de
lixo e escoamento do banheiro ou sanitário adequado.
Fonte: IBGE, 2010.

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 6,7% da população está na
extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (10,1% da população na extrema
pobreza na área rural contra 4,1% na área urbana).

Figura 32: População extremamente pobre no Município.
Fonte: IBGE, 2010.

Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 8,1%. Na
área urbana, a taxa era de 6,7% e na zona rural era de 9,8%. Entre adolescentes de 10 a 14
anos, a taxa de analfabetismo era de 1,1%.
3.6.7.6 Prestação dos Serviços de Saneamento Básico: Infraestrutura
Para análise da infraestrutura do Município de Barracão – RS foram coletados dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) e da Fundação de Economia
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e Estatística – FEEDADOS, que reúne informações de natureza socioeconômica relativas ao
Rio Grande do Sul e seus municípios, referentes ao ano de 2010.
De acordo com o IBGE (2010), no Censo Demográfico 2010: Resultados da Amostra
– Domicílios, a população residente total em 2010 era de 5.357 pessoas. O número de
domicílios particulares permanentes em 2010 era de 1.809 domicílios. A população
residente urbana representava 56,69% e a população residente rural representava
43,31%.
A população residente em domicílios particulares permanentes na zona urbana era
de 1.058 pessoas. A população residente em domicílios particulares permanentes na zona
rural era de 751 pessoas.
O sistema de abastecimento de água é de concessão da Companhia Riograndense
de Saneamento - CORSAN, e, está demonstrado que dos 1.809 domicílios particulares
permanentes, em 2010, 1.174 domicílios particulares permanentes possuíam
abastecimento de água, com rede geral.
Dos domicílios particulares permanentes, 1.777 tinham banheiro de uso exclusivo do
domicílio; 16 domicílios particulares permanentes tinham banheiro de uso exclusivo do
domicílio com esgotamento sanitário e rede geral de esgoto ou pluvial; 1.011 domicílios
particulares permanentes tinham banheiro de uso exclusivo do domicílio com esgotamento
sanitário – fossa séptica e 635 domicílios particulares permanentes tinham banheiro de
uso exclusivo do domicílio com esgotamento sanitário – fossa rudimentar. Em relação a
coleta por serviço de limpeza, 729 domicílios particulares permanentes em 2010 possuíam
o serviço. Em relação a destinação do lixo, tinha-se 1.163 domicílios particulares
permanentes com o lixo coletado.
3.6.7.7 Serviços de Saneamento Básico: Saúde Pública e de Qualidade de
Vida
A situação da saúde pública foi abordada sob a perspectiva do saneamento básico
como promoção e prevenção de enfermidades. Para tanto, foram levantadas as informações
sobre a morbidade por doenças relacionadas com a falta de saneamento básico, mais
especificamente, as doenças infecciosas e parasitárias, conforme lista de Morbidade
Hospital do SUS – CID – 10.
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Quadro 6: Morbidade Hospitalar do SUS - CID 10.

Código

Descrição
Cólera

2

Febres tifoide e paratifoide

4

Amebíase (em crianças de 7 a 14 anos)

5

Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (em crianças menores de 4
anos)

018.1

Leptospirose icterohemorrágica

018.2

Outras formas de leptospirose

018.3

Leptospirose não especificada
Febre amarela

31
032.1

Dengue [dengue clássico]

032.2

Febre hemorrágica devida ao vírus da dengue

37

Hepatite aguda A

43

Malária

45

Tripanossomíase (em crianças entre 7 e 14 anos)

46

Esquistossomose (em crianças entre 7 e 14 anos)

52

Ancilostomíase (em crianças entre 7 e 14 anos)

Fonte: Peças Técnicas relativas a Planos de Saneamento Básico. MC. 1ª Edição, 2011.

A partir da lista de Morbidade Hospital do SUS – CID – 10, foi identificado no Município
as seguintes enfermidades:
•

Diarreia e Gastroenterite de origem infecciosa presumível (em crianças
menores de 4 anos);

•

Amebíase (em crianças de 7 a 14 anos); e,

•

Hepatite Aguda A.

A grande mudança nos padrões da população brasileira, que há cerca de quarenta
anos era predominantemente rural e hoje concentra-se no ambiente urbano, favorece a
ocorrência e a urbanização de agravos como dengue, leishmaniose visceral, malária,
esquistossomose, entre outras. A seguir, a relação das principais causas identificadas do
problema, segundo o Ministério da Saúde:
− Urbanização desordenada - fixar a população no campo e nas cidades de pequeno
e médio porte;
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− Baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário - viabilização de sistemas
de esgotamento sanitário;
− Coleta inadequada de resíduos sólidos - aumento da cobertura da coleta de resíduos
sólidos; e
− Desmatamento e exploração predatória do ambiente - ordenar e sistematizar os
projetos de exploração econômica de áreas ainda preservadas.
Neste sentido, o controle de vetores se faz pertinente, uma vez que, se relaciona e
influencia diretamente nos benefícios e efeitos que o saneamento traz no setor da saúde. Para
o município é importante:
− Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo, assegura
a redução e controle de: diarreias, cólera, dengue, febre amarela, tracoma, hepatites,
conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre tifoide, esquistossomose e malária.
− Drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a eliminação de
vetores da: malária, diarreias, verminoses, esquistossomose, cisticercose e teníase.
− Melhorias sanitárias domiciliares e melhoria habitacional estão diretamente
relacionadas com a redução de: doença de Chagas, esquistossomose, diarreias, verminoses,
escabioses, tracoma e conjuntivites.
3.6.7.8 Dados Gerais da Saúde Básica
Com base em dados do IBGE de 2009 o município possuía 05 estabelecimentos de
Saúde que prestam serviço ambulatorial SUS, sendo 04 Unidades do serviço Público
Municipal e 01 unidade de Saúde Privada com internação privado/SUS.
Atualmente o município possui 01 Unidade Básica de Saúde – Serviço Público
Municipal e 01 Hospital – São Valentim do setor privado.
3.6.7.8.1 Indicadores de Atenção Básica do Município
Tabela 9: Indicadores de atenção básica.

Ano: 2009

Modelo de Atenção
PACS

PSF

Outros

Total

População coberta

3.219

-

-

3.219

% População coberta pelo programa

59,6

-

-

59,6

Média mensal de visitas por família

0,07

-

-

0,07
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% de crianças com esquema vacinal básico em dia

100,0

-

-

100,0

% de crianças com aleitamento materno exclusivo

100,0

-

-

100,0

% de cobertura de consultas de pré-natal

100,0

-

-

100,0

Taxa de mortalidade infantil por diarreia

-

-

-

-

Prevalência de desnutrição

-

-

-

-

Taxa hospitalização por pneumonia

-

-

-

-

17,1

-

-

17,1

Taxa hospitalização por desidratação
Fonte: DATASUS, 2009.

3.6.7.8.2 Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal do Município – todas as causas
Tabela 10: Monitoramento da mortalidade infantil e fetal do município.
Localidade

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Brasil
Sul
Rio Grande
do Sul
Região 18
Barracão

1.805
169

1.695
174

1.883
187

1.705
187

1.782
180

1.694
187

1.766
192

1.704
169

1.641
178

1.753
183

1.679
176

1.781
198

20.888
2.174

63

51

68

58

68

81

79

58

62

58

65

69

780

0
0

2
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

3
0

0
0

0
0

8
0

Fonte: SIM, 2021.

3.6.8 Diagnóstico Setorial
Com base nas atividades e pesquisas realizadas na aquisição das informações
básicas sobre os serviços básicos de saneamento, através do PLANSAB (2019) foi possível
realizar um diagnóstico para os seguintes temas: abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como de drenagem
urbana e manejo das águas pluviais urbanas.
Consideramos para tanto, a caracterização do déficit em saneamento básico no Brasil,
apresentado através do PLANSAB (2019), Figura 33, onde foi adotada maior amplitude
conceitual, conduzindo à necessidade de construção de uma definição que contemplasse,
além da infraestrutura implantada, os aspectos socioeconômicos e culturais e, também, a
qualidade dos serviços ofertados ou da solução empregada. Para efeito da macro
caracterização do déficit em abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e manejo
de resíduos sólidos foi considerado a fragilidade sobre padrões de qualidade da água, na
ocorrência de intermitência e racionamentos, no nível de tratamento dos esgotos, na
qualidade sanitária das fossas sépticas e nas instalações para disposição de resíduos sólidos.
Conforme PLANSAB (2019) entende-se que o conceito inovador de déficit traz grande
importância à sua real caracterização, no sentido de prover uma visão mais realista e que não
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se atenha apenas à infraestrutura implantada e sua dimensão quantitativa, além de possibilitar
seu aperfeiçoamento ao longo da implementação do PMSB.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
PRESTADOS

Figura 33: Conceito de déficit em saneamento básico conforme PLANSAB.
Fonte: PLANSAB, 2019.

Considerando que o PLANSAB (2019) usou o Censo Demográfico de 2010
extensivamente por entender que este atende plenamente o objetivo de permitir importantes
comparações quando os dados são desagregados (segundo macrorregiões; urbano x rural;
faixas de rendimento; faixas de anos de estudo, etc.), o município, em virtude do exposto, na
tabela abaixo, traz a caracterização adotada para atendimento e déficit, considerando a leitura
da realidade do Censo Demográfico de 2010 e, a leitura diagnóstica atual, considerando os
indicadores e variáveis existentes e passíveis de caracterizar o acesso domiciliar em
saneamento básico.
Com base no PLANSAB (2019) as situações que caracterizam o atendimento precário
foram entendidas neste Plano Municipal como déficit, visto que, apesar de não impedirem o
acesso ao serviço, esse é ofertado em condições insatisfatórias ou provisórias,
potencialmente comprometedoras da saúde humana e da qualidade do ambiente domiciliar e
do seu entorno.
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Quadro 7: Caracterização do atendimento e do déficit de acesso ao abastecimento de água potável,

COMPONENTE

ATENDIMENTO ADEQUADO

* Abastecimento de água
rede de distribuição ou
ABASTECIMENTO nascente ou cisterna, com
DE ÁGUA
interna, em qualquer
intermitências.

ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

MANEJO DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

potável por
por poço,
canalização
caso sem

DEFICIT
Atendimento Precário

Sem Atendimento

Dentre o conjunto com abastecimento de água por rede
ou poço ou nascente, a parcela de domicílios que:
- não possui canalização interna;
- Recebe água fora dos padrões de potabilidade; e
- Tem intermitência.
* Uso de cisterna para água de chuva, que forneça água
sem segurança sanitária e, ou, em quantidade
insuficiente para a proteção à saúde.
* Uso de reservatório abastecido por carro pipa.

* Coleta de esgotos, seguida
de tratamento;
* Uso de fossa séptica (2).

* Coleta de esgotos, não seguida de tratamento.
* Uso de fossa rudimentar.

* Coleta direta ou indireta(4), na área
urbana, com frequência mínima de três
vezes por semana e destinação final
ambientalmente
adequada
dos
resíduos;
* Coleta direta ou indireta, na área rural,
com destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos.

Dentre o conjunto com coleta, a parcela de domicílios
que se encontram em pelo menos uma das seguintes
situações:
* na área urbana, com coleta cuja frequência não seja de
pelo menos três vezes por semana;
* com destinação final ambientalmente inadequada dos
resíduos

Todas as situações não
enquadradas nas definições de
atendimento e que se constituem
em práticas consideradas
inadequadas (3).

Fonte: PLANSAB, 2019. (1) Em função de suas particularidades, o componente drenagem e manejo das águas pluviais urbanas teve abordagem distinta.
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(2) Por “fossa séptica” pressupõe-se a “fossa séptica sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final,
adequadamente projetada e construída”.
O Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) considera, nas áreas rurais, a fossa seca como atendimento adequado nos
casos de indisponibilidade hídrica.
(3) A exemplo de coleta de água em cursos de água ou poços a longa distância; lançamento direto de esgoto em valas, rio, lago,
mar ou outra forma pela unidade domiciliar; ausência de coleta, com resíduos queimados ou enterrados, jogados em terreno
baldio, logradouro, rio, lago ou mar ou outro destino pela unidade domiciliar.
(4) Segundo o SNIS, coleta indireta ou ponto a ponto é aquela coleta de resíduos sólidos domiciliares ou equiparáveis,
disponibilizados em ponto(s) estacionário(s) de uso coletivo (em contêineres, caçambas ou contentores), destinada a domicílios
ou condomínios multifamiliares sem acesso à coleta direta.

Conforme entendimento do PLANSAB (2019), como destinação final ambientalmente
adequada foram considerados os volumes de resíduos sólidos destinados às seguintes
unidades: aterro sanitário, aterro controlado em municípios com até 20.000 habitantes,
estação de compostagem, estação de triagem e incineração. Considerou-se a destinação em
vazadouro a céu aberto e em aterros controlados como destinação final ambientalmente
inadequada (atendimento precário), nesse caso em municípios com população superior a
20.000 habitantes. (PLANSAB, 2019).
3.6.8.1 Saneamento Básico
A Lei Federal nº 11.445/07 de Saneamento Básico, regulamentada pelo Decreto nº
7.217/10, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política
Nacional de Saneamento Básico, constitui o marco regulatório para o setor.

A Lei de

Saneamento básico ainda dispõe sobre a gestão associada entre entes federados, por
convênios e consórcios públicos, conforme destacado na Lei dos Resíduos Sólidos, além de
dispor sobre a busca da universalização dos serviços, com o devido controle social. Os
titulares dos serviços de saneamento deverão elaborar planos plurianuais de saneamento
básico, nos termos da lei.
Esta lei marca a criação de possíveis iniciativas públicas com relação ao saneamento
básico, como a determinação de que os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos sejam remunerados pela cobrança de taxas, tarifas ou preços públicos, e
que estes, tais como a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares, referente a serviços
divisíveis, sejam contemplados com uma sistemática de reajuste e revisão, que permita a
manutenção dos serviços em regime deficiência.
No tocante a esta questão, cumprirá papel fundamental o ente regulador, quer seja ele
a Câmara de Regulação estabelecida em um Consórcio Público, quer seja uma Agência
Reguladora externa, contratada pelo Consórcio ou pelo Município isolado, para este papel.
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Com as Diretrizes da Lei nº 11.445/2007 e de seu Decreto Regulamentador nº
7.217/2010, alguns exercícios para estabelecimento da sistemática de cálculo têm
considerado indutores tais como:


Os domicílios atendidos estarem situados em bairros populares, de renda média

ou renda alta;


As indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada geração de

resíduos domiciliares (na faixa limite estabelecida como atendimento enquanto serviço
público);


Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por baixa, média

ou elevada geração de resíduos domiciliares (na faixa limite estabelecida como atendimento
enquanto serviço público);


A presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos quais os

serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído.
A consideração destes indutores permite, inclusive, a definição de uma política de
subsídios para a remuneração, definida atualmente como obrigatória pela nova legislação.
No que se refere ao conjunto de resíduos gerados em atividades relacionadas às
modalidades do saneamento básico: tratamento da água e do esgoto, manutenção dos
sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais, os resíduos envolvidos são os resultantes
dos processos aplicados, ambos envolvendo cargas de matéria orgânica, e resíduos dos
sistemas de drenagem, com predominância de material inerte proveniente principalmente do
desassoreamento de cursos d’água.
3.6.8.2 Análise situacional
Uma visão geral da situação do saneamento básico no município de Barracão – RS é
apresentada a seguir, a partir da qual são analisadas algumas variáveis que consideram e
expressam a realidade e desigualdades socioeconômicas e locais existentes no município.
A caracterização do déficit em saneamento básico e de práticas consideradas
adequadas para o atendimento conduziu às condições estimadas na Tabela 11 (abaixo), para
cada um dos componentes avaliados. É importante esclarecer que, apesar de as condições
apresentadas terem sido orientadas pela caracterização conceituada no Quadro 7 (acima),
os sistemas de informação e as pesquisas oficiais disponíveis não são suficientes para a exata
correspondência dos valores com os conceitos. Por isso, destaca-se o uso de técnicas de
pesquisa utilizadas para elaboração do diagnóstico, que foram três: pesquisa documental e
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bibliográfica; pesquisa de dados secundários e pesquisa de dados primários, para possibilitar
estimativas que possam se aproximar ao da realidade.
Em uma perspectiva histórica, as políticas públicas não foram capazes de propiciar a
universalização do acesso às soluções e aos serviços públicos de saneamento básico de
qualidade, que teriam contribuído para melhorar as condições de vida da população,
reduzindo as desigualdades sociais, e a qualidade ambiental.
Contudo, para se expressar o conceito desenvolvido em termos de variáveis de análise
e sua posterior quantificação, foi necessário adotar de forma crítica os diversos sistemas de
informação e bancos de dados sobre saneamento básico disponíveis no País e o uso de
técnicas de pesquisa, uma vez que a maioria é incompleta, várias informações de fontes
estatísticas estão desatualizadas e cada qual é concebido segundo lógica própria,
fornecendo, portanto, informações sobre diferentes dimensões do déficit.
3.6.8.2.1 Caracterização do déficit em saneamento básico e de práticas consideradas
adequadas para o atendimento no Município
Tabela 11: Análise situacional do atendimento e do déficit dos componentes do saneamento
básico com base nos critérios do PLANSAB (2013 a 2033) com base na população estimada
2021.

Componente

Situação

Habitantes

Abastecimento
de Água

Urbana

2.991

Rural

2.284

Esgotamento
Sanitário

Urbana

2.991

Rural

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos
Drenagem e
Manejo das
Águas Pluviais
Urbanas

Atendimento
Adequado
População
5.275 hab

%

2.991

100

DÉFICIT
Atendimento
Precário
População
5.275 hab

Sem
atendimento

%

População
5.275 hab

%

-

-

-

2.284

100

-

2.392,8

80

598,2

20

-

2.284

1.827,2

80

342,6

15

Urbana

2.991

2.991

100

Rural

2.284

1827,2

80

Urbana

2.991

2.392,8

Rural

2.284

1.827,2

114,2

05

-

-

456,8

20

-

80

598,2

20

-

80

456,8

20

-

Fonte: Prefeitura Municipal de Barracão, 2022.

3.6.8.3 Situação dos Serviços de Abastecimento de Água
Uma das principais prioridades da população se trata do atendimento de água para
consumo humano. O abastecimento, de acordo com as características dos sistemas, os
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fatores de qualidade e quantidade são considerados principais, e devem ser adequados para
o atendimento a comunidade. Sobre as modalidades de abastecimento de água, a Portaria
2914/2011 define como (BRASIL, 2011):
a) Sistema de Abastecimento de Água para Consumo Humano – instalação
composta por 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 da rede de distribuição.
b) Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo
Humano – toda modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável,
com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição.
Para fins de monitoramento o Programa de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano (VIGIÁGUA) desmembrou o conceito de Solução Alternativa em Solução
Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água (SAC) e Solução Alternativa Individual de
Abastecimento de Água (SAI).
Entende-se por SAC aquela modalidade de abastecimento que atende a mais de uma
família, podendo ou não ter uma estrutura semelhante a um sistema de abastecimento, mas
administrada pela iniciativa privada. Já por SAI entende-se toda forma de abastecimento
individual, ou seja, unifamiliar.
No município estão cadastrados poços nas categorias Sistema de Abastecimento de
Água – Integrado e Isolado, Solução Alternativa Coletiva e Solução Alternativa
Individual (DATASUS, 2022).
O Sistema de Abastecimento de Água compreende os poços existentes sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal de Barracão e da Companhia Riograndense de
Saneamento – CORSAN e que abastecem o município.
O abastecimento de água do município de acordo com os registros da SISAGUA, tem
como prestador de serviços, a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN com
uma demanda urbana (cenário 2022) de 10 L/s através do sistema de abastecimento em
marcha, apresentando a situação do abastecimento satisfatório.
Em relação à capacidade instalada da produção de água e a demanda de quantidade
de água para consumo, segundo os dados do SNIS, diagnóstico Sul (2017) o Estado do Rio
Grande do Sul tem um consumo médio per capita de água de aproximadamente, 152,5
L/hab. Dia, em relação à população urbana, atualmente cerca de 2.991 habitantes são
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atendidos pelo SAA. Diante dos cenários, o diagnóstico realizado identificou que neste cenário
atual, o Município atende a demanda local.
Na situação urbana consideram-se as áreas urbanizadas ou não, correspondentes às
cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas urbanas isoladas. A situação
rural abrange toda a área situada fora desses limites, inclusive os aglomerados rurais de
extensão urbana, os povoados e os núcleos.
Para o componente dos Serviços de Abastecimento de Água Potável, o
diagnóstico contemplou as áreas rurais e urbanas. Com relação às águas superficiais do
município, são apresentadas informações relativas às águas de poços artesianos para a
zona urbana, sob responsabilidade da CORSAN, que apresentam atendimento
adequado e, já com relação a zona rural, a água é proveniente de diversos poços
profundos e, estão sob responsabilidade da Prefeitura Municipal e seus usuários.
Neste sentido, no município, a qualidade da água na zona urbana está sob
responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN e atende a
norma e os padrões de potabilidade definidos pela Portaria nº 888/2021 do Ministério da
Saúde, que atribui a responsabilidade pela adequação ao padrão de potabilidade ao prestador
do serviço público de abastecimento de água, que deve realizar o controle e a vigilância da
qualidade da água para o consumo humano, a fim de prevenir e controlar doenças e agravos
relacionados ao abastecimento de água para consumo humano. Para efeito, no
abastecimento de água na zona rural as águas provenientes dos poços profundos, de todos
os 52 poços, apenas 08 possuem tratamento, apresentando déficit e estando caracterizado
como atendimento precário.
Nos termos da legislação vigente – Portaria nº 888 de 04 de maio de 2021 (Federal),
compete a Secretaria Municipal de Saúde, exercer a vigilância da qualidade da água em sua
área de competência, executar ações estabelecidas no Programa Nacional de Vigilância da
Qualidade da Água para consumo Humano – VIGIÁGUA, que tem como finalidade auxiliar o
gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano,
como parte integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de
promoção da saúde, previstas no Sistema Único de Saúde.
O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
(SISÁGUA) foi desenvolvido com base na norma de potabilidade de água, no Programa
Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (VIGIÁGUA), e tem um
sistema singular, com vasta gama de informações.
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As informações municipais e de responsabilidade da CORSAN, tais como a descrição
das formas de abastecimento de água utilizadas pela população, responsáveis, condições
operacionais, infraestrutura instalada, localidades abastecidas e estimativa da população com
acesso ao serviço, bem como da qualidade da água consumida, estão apresentadas conforme
apêndices e anexos.
A Secretaria Municipal de Saúde do Município mantém o cadastro do SISÁGUA
através de uma atualização mensal, com os dados de monitoramento da qualidade da água
estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para os poços que estão sob sua responsabilidade.
A CORSAN, conforme sua responsabilidade na prestação de serviços, também mantém o
cadastro do SISÁGUA através de uma atualização mensal, com os dados de monitoramento
da qualidade da água estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O Sistema SISÁGUA
compreende o envio online de dados dos resultados de coletas de amostras de água em itens
que envolvem o controle e a vigilância.
Para elucidar estes aspectos, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008,
realizada no Rio Grande do Sul (IBGE), neste componente: Abastecimento de Água aponta
o número de municípios com rede de distribuição de água e a condição de atendimento, com
total de água tratada. Neste contexto, o município de Barracão – RS também está
identificado, como se apresenta abaixo:
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Figura 34: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico: Abastecimento de Água e a condição de
atendimento.
Fonte: IBGE, 2010.

A forma de abastecimento de água do domicílio particular permanente do
município, considerando os dados disponíveis pelo IBGE (2010) foi classificada como
mostrado pela Tabela 12 abaixo.
Tabela 12: Forma de abastecimento de água do domicílio particular permanente do município.

Abastecimento de água

2010/Nº Domicílios

Rede geral

1.174

Poço ou nascente (na propriedade)

400

Poço ou nascente (fora da propriedade)

236

Rio, açude, lago ou igarapé

03

Outra forma

01

Fonte: IBGE, 2010.
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3.6.8.4 Estrutura Tarifária
Em relação ao abastecimento de água na zona rural, de responsabilidade do
município, não existe estrutura tarifária. Em relação ao abastecimento de água na zona
urbana, a estrutura tarifária do abastecimento de água que tem como prestador de
serviços, a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, e, é realizado conforme
a tabela vigente do ano de 2021. A tarifa aplicada é sobre o volume total consumido em um
mês. O valor da tarifa varia de acordo com o tipo de uso.
Tabela 13: Categorias e consumo estimado.

Categorias

Consumo Estimado

Residencial Social

A e A1

10m³

Residencial

RB

10m³

Pública

P

20m³

Industrial

I

30m³

Comercial

C

20m³

Comercial

C1

10m³

Fonte: CORSAN, 2021.

As economias enquadradas na categoria residencial social "RS", com área construída
inferior a 60m² e até seis pontos de tomada de água, ocupada por família de baixa renda, nos
parâmetros da ordem de serviço 004/2003 - DAFRI, são consideradas categorias sociais e
têm, nesta condição, tarifas 60% inferiores às demais economias residenciais ("RB"), nos
primeiros 10 m³ de consumo. As categorias comerciais, também apresentam diferenciação
em suas tarifas, havendo redução de valor para as economias de categoria "C1", que
apresentam área construída inferior a 100 m² e destinadas a pequenos comércios e
profissionais liberais.
As tarifas da CORSAN são cobradas mediante faturas de serviços mensais
correspondentes ao consumo de água e/ou esgotamento sanitário do período e
compreendem:
− Valor do Serviço Básico - SB;
− Valor do consumo medido de água ou valor do consumo estimado para a categoria de uso;
− Valor relativo ao serviço de esgotamento sanitário;
− Valores de serviço diversos, sanções, parcelamentos e receitas recuperadas.
O usuário deverá remunerar os serviços prestados pela CORSAN, nas seguintes condições:
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- Quando a ligação de água for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao
valor do Serviço Básico – SB (valor equivalente aos custos fixos), e o valor do
consumo medido, de água, sendo aplicado o exponencial definido para cada faixa de
consumo (conforme tabela);
- Quando a ligação de água não for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao
valor do Serviço Básico – SB e do valor do consumo (equivalente aos custos
variáveis) de água estimado para a categoria de uso.
Quando houver esgotamento sanitário, o valor deste serviço, é calculado conforme
tabela de preço em vigor, e será acrescido aos valores relativos ao Serviço Básico e o valor
do consumo de água, identificado conforme os dois itens supramencionados.
A cobrança da tarifária do abastecimento de água no município é realizada
mensalmente após aferição do volume de água consumido no mês. O Anexo XII
apresentam o modelo de cobrança utilizado e as tarifas de prestação de serviços neste
componente.
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3.6.8.4 Croqui dos Sistemas existentes

Figura 35: Croqui dos sistemas de abastecimento de água existentes no município.
Fonte: ANA, 2019.
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3.6.8.5 Sistemas de Abastecimento de Água existentes
3.6.8.5.1 Sistema de Abastecimento do Município de Barracão – RS – Área
Urbana/CORSAN:
A água é um elemento necessário em quantidade suficiente e qualidade adequada à
proteção da saúde humana, à consecução de suas atividades corriqueiras e ao
desenvolvimento econômico. Com o intuito de obtê-la, o usuário pode valer-se tanto de
soluções individuais como coletivas. Entretanto, em ambos os casos, o usuário deverá
vincular-se a entidade responsável pelo abastecimento, cabendo à esta a finalização desse
vínculo.
A Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, firmou contrato de programa
para prestação de serviços - CP 149 (2021) para abastecimento de água nos termos da Lei
Municipal 2854, de 09/12/2009, com dispensa de licitação, visando à universalização da
prestação de serviços de Abastecimento de Água no âmbito de atuação da CORSAN. O
Município então outorgou a respectiva prestação de serviços do SAA – Sistema de
Abastecimento de Água, que compreende o conjunto de instalações e equipamentos, com
finalidade de captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água potável, conforme apresentado
no apêndice U.
O município de Barracão, por sua vez, delegou à AGERGS a função de regulação,
fiscalização e controle, junto com o Poder Concedente, contando com o Conselho Municipal
da Cidade, instância colegiada responsável igualmente por fiscalizar e monitorar a prestação
de serviços de saneamento no município.
O sistema coletivo de abastecimento de água é uma solução que apresenta as
seguintes vantagens: maior facilidade na proteção do manancial que abastece a população,
já que só há um ponto de distribuição de água, ainda que oriunda de vários locais de captação
desse manancial; maior facilidade na manutenção e supervisão das unidades que compõem
o sistema; e maior controle de qualidade da água consumida.
a) Captação de manancial subterrâneo – Município de Barracão/RS.
A captação subterrânea é efetuada através da perfuração de poços tubulares
profundos, localizados dentro do perímetro urbano do município, no âmbito da bacia
hidrográfica Apuaê-Inhandava, todos equipados com bombas submersíveis, câmara de
manobras, abrigo construído em alvenaria, quadro de comando, equipamentos para
tratamento e outros componentes eletromecânicos.
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O sistema de abastecimento de água em Barracão é feito por 06 (seis) poços
artesianos utilizando o formato de distribuição em marcha, com vazão média de 10m³/hora e
funcionamento de 08:00 a 10:00h/dia.
Existem dois poços já perfurados como reserva técnica. Na tabela abaixo,
apresentamos a relação de poços e dados de produção, níveis e profundidade.
Tabela 14: Sistema de Abastecimento de Água – CORSAN.

Denominação

Vazão
(m³/h)

N.E (m)

N.D (m)

PROF. (m)

SITUAÇÃO

BAR – 01

10,00

4,00

40,00

102,00

Ativo

BAR – 02

6,00

1,64

18,01

92,00

Ativo

BAR – 03

10,00

3,18

60,11

110,00

Ativo

BAR – 06A

15,00

3,29

43,00

150,00

Ativo

BAR – 09A

-

8,53

61,00

190,00

Inativo

BAR – 10

-

3,71

130,00

156,00

Inativo

BAR - 11

12,00

-

-

180,00

Reserva

BAR - 12

12,00

-

-

180,00

Reserva

Fonte: CORSAN. Município de Barracão – RS, 2022.

b) Adução. Todos os poços existentes abastecem em marcha e o excedente abastece
o município, no entanto, a CORSAN já está realizando estudo para alteração do atual sistema,
onde será implementado sistema por gravidade, havendo assim, diminuição significativa de
perdas e até mesmo vazamentos.
c) Recalque. A água do interior dos poços é a recalcada com bombas elétricas
submersíveis dotadas de válvula de retenção para evitar danos ao sistema, com o apoio de
uma câmara de manobras também com válvula de retenção e registros de interrupção ou
estrangulamento de vazão. Existe instalado em abrigo construído em alvenaria, quadro de
comando e outros componentes eletromecânicos, com alimentação de energia elétrica do tipo
trifásica.
d) Tratamento. O tratamento é feito em abrigo existente junto aos poços e com
equipamentos instalados de acordo com as necessidades. A água aduzida recebe produtos
químicos através de equipamentos apropriados, onde é desinfectada e fluoretada, e após é
distribuída para os diversos setores e armazenada para o reservatório de concreto com
capacidade de 150m3.
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e) Reserva. O sistema de armazenamento de água existente no Município, é
composto por 01 (um) reservatório, onde é armazenado somente a quantidade de água
excedente após a distribuição.
f) Distribuição. O sistema de distribuição conta ao todo com aproximadamente 23.884
metros de redes, atendendo cerca de 1.467 economias (residencial, comercial, industrial
e público), totalizando 3.037 habitantes, que residem na área urbana do município no
vigente ano de 2013, considerando a base populacional do IBGE (2010).
De acordo com a CORSAN, o sistema de distribuição conta ao todo, com
aproximadamente 23.884 metros de tubos de materiais diversos (PVC), com diâmetro
variando de DN 32 mm a DN 200 mm e, os outros 984 metros de redes ou ramais precários,
em PVC e com diâmetro de 32 e 40 mm, conforme Figura 36.

Figura 36: Trechos de rede.
Fonte: CORSAN, 2022.

Conforme dados obtidos, o sistema atual apresenta-se adequado quanto a
frequência e realização de análises, em diâmetro a Portaria de Consolidação GM/MS nº
5, de 28 de setembro de 2017 e alteração realizada pela Portaria GM/MS nº 888 de 04 de
maio de 2021 (Federal). Este controle vem garantindo de acordo com os dados fornecidos,
a eliminação de agentes patogênicos através da desinfecção com cloro.
O mapa que apresenta a rede de distribuição de água do município de Barracão
na zona urbana, sob responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento –
CORSAN encontra-se a disposição na Prefeitura Municipal, uma vez que não existe
mapeamento digitalizado em tamanho A4.
g) Ligações Domiciliares. As ligações domiciliares são compostas por materiais
utilizados especificadamente para tal (CT (colar de tomada) ou Tê Serviços; Tubo PVC ou
PEAD; e kit Cavalete), e compreende basicamente a conexão do imóvel até a rede de
distribuição da água. Dos domicílios atendidos, 100% possuem hidrômetro residencial.
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h) Análise de perdas de Água. Em relação a perda de água na zona urbana, o
sistema operado pela CORSAN, busca promover a redução de perdas em sistemas de
saneamento, aprimorando assim a sua gestão, visando ofertar serviços de qualidade para a
população, que atua através da Diretoria de Operações SUAOP e do SCO Análise de Perdas,
e ainda, a CORSAN já está estudando a implantação de um sistema mais estável, por
GRAVIDADE. Esse sistema irá resultar na diminuição de perdas, pois hoje o município
apresenta cerca de 20% de perdas com o sistema atual, sendo que em março registrou-se
22% de perdas.
Neste sentido, o controle e redução de perdas de água é adequado a realidade do
município de Barracão, pois a CORSAN tem o desafio de prestar serviços de abastecimento
de água, com qualidade e excelência. É inadmissível captar água bruta e gastar dinheiro para
tratá-la, pois de acordo com os relatórios de monitoramento da Companhia, o índice de perda
na distribuição – IPD apresentado, em junho do ano de 2021, foi de 28,44%, já o índice de
perdas por ligação – IPL foi de 116.33 ((L/dia) /lig.). Segundo CORSAN, houve um decréscimo
nos valores de perdas com relação aos meses anteriores, conforme identificado em seus
indicadores primários, possível de ser visualizado no Anexo VIII. Para maior efeito, a
Companhia Riograndense de Saneamento adota novas tecnologias promovendo reduzir
perdas nos sistemas. Segundo informações da CORSAN, para reduzir as perdas de água é
realizado pesquisa de vazamentos e controle de vazão dos poços.
Em relação ao levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do
Município frente às necessidades de investimento e sustentabilidade econômica dos serviços
de saneamento básico, no componente de Abastecimento de Água Potável que estão sob
responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, com base nos
dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – SNIS e, considerando o valor
computado relativo ao último ano de dados disponíveis – 2011, pode-se considerar uma
situação econômico-financeira regular diante dos valores computados, que seguem:

Receita op. Total R$ 697.402 (ano); Arrecadação total R$ 696.875 (ano); Despesa total
com os serviços R$ 670.186 (ano); Índice de suficiência de caixa 114,8% e Despesa total
média R$/m³ 5,34.
3.6.8.5.2 Sistema de Abastecimento do Município de Barracão – RS – Área
Rural/Município:
O total de Sistemas de Abastecimento de Água do Município são de 52 poços na sede
rural. Destes, 08 poços em atividade estão incluídos, conforme SISÁGUA, no Sistema de
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Abastecimento de Água Isolado e pertencem à zona rural. Conforme Quadro 8 abaixo, em
que se apresenta os Sistemas de Abastecimento de Água do município, 18 poços em
atividade, e de responsabilidade do município, estão localizados fora da sede do município e,
estão incluídos no cadastro de Solução Alternativa Coletiva, e destes, 8 poços recebem
tratamento de água; e 34 poços em atividade, localizados fora da sede do município, estão
incluídos no cadastro de Solução Alternativa Individual do Sistema de Abastecimento de
Água, os quais são de responsabilidade do proprietário.
Os poços de água que abastecem a população do Município, cadastrados no
SISÁGUA – Sistema de Abastecimento de Água do Município.
As razões que nos avalizam, na Análise situacional a identificar como 100% de
atendimento precário no sistema de abastecimento de água na área rural, observou a
Caracterização do atendimento e do déficit dos componentes do saneamento básico com
base nos critérios do PLANSAB (2013 a 2033). Neste caso o conceito de déficit divide-se
entre Atendimento Precário que aponta como um dos requisitos, receber a água fora dos
padrões de potabilidade, e ou sem atendimento, levando em conta a definição adotada na
PORTARIA Nº 888, que entende que a água potável é aquela que atenda ao padrão de
potabilidade estabelecido neste conforme parâmetros descritos e que não ofereça riscos à
saúde.
Os sistemas da área rural, considerando o que prevê a PORTARIA Nº 888 no relato
dos servidores municipais, atendendo parcialmente a previsão da referida portaria, contém 08
poços com tratamento por meio do processo de desinfecção, realizado pela empresa
terceirizada LABORPLAN - Laboratório de Análises de Água Físico/Químico e Microbiológicas
e Instalação de Sistemas de Tratamento, localizada no município de Passo Fundo (RS). No
que se refere ao CAPÍTULO V DO PADRÃO DE POTABILIDADE, Barracão realiza o
tratamento e análise da qualidade da água, com relação aos padrões de potabilidade
microbiológicos, físico-químicas e organolépticos, nos poços para abastecimento de água
para o consumo humano na respectiva área. Essa área está sob responsabilidade das
localidades e seus usuários, por outro lado, no dispositivo onde trata das exigências aplicáveis
aos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo
humano. O Art. 23 descreve a necessidade de que os sistemas e as soluções alternativas
coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem contar com responsável
técnico habilitado, que não é o caso do Município Barracão, e o Art. 24 trata de descrever
que toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo
de desinfecção ou cloração. O Parágrafo Único, ainda estabelece providências necessárias
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com relação as águas provenientes de manancial superficial que devem ser submetidas a
processo de filtração.
A limpeza interna dos reservatórios é realizada, porém não há registros de sua
periodicidade.
Quanto aos aspectos de produção dos poços sob responsabilidade do município,
estes não contêm hidrômetros de macromedição instalados, desta forma não há cobrança
sob o consumo de água das residências abastecidas sob este sistema.
O Município apresenta necessidade de elaborar a outorga pelo uso da água, uma vez
que está identificada esta carência. Os poços de água foram identificados no Quadro 8 –
Sistema de Abastecimento de Água do Município, e reproduzem a necessidade ou não de
obtenção de outorga, de acordo com a Lei nº 9.433/1997 em seu artigo 5º, inciso III.
Na área de saneamento ambiental é urgente rever práticas de projetos de operação
dos sistemas de abastecimento de água e de hábitos relacionados à cultura do desperdício,
visando implementar uma nova cultura de manejo da água, em consonância com a nova Lei
Federal 12.862/2013, que estabelece diretrizes nacionais para o Saneamento Básico com o
objetivo de incentivar a economia no consumo de água.
Esta nova legislação altera artigos da Lei 11.445/2007 e pede a "adoção de medidas
de fomento à moderação de consumo de água" e "estímulo ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento de equipamentos e métodos economizadores". Neste sentido, o município
buscará promover o uso racional e sustentável da água e implementar ações de despoluição,
reuso, proteção e conservação, bem como a utilização de tecnologias limpas e poupadoras
dos recursos hídricos, além da educação à população relacionada ao desperdício. Hoje
estuda-se um novo sistema de distribuição de água para os munícipes, onde haverá menos
perdas por vazamentos e pela ineficácia do sistema existente.
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Quadro 8: Cadastro do Sistema de Abastecimento de Água.

Cód.
SAA
24680

24677

24687

24688

24686

24675

Sistema

Nº de
Pop.
Econ.
Abastecida
atendidas estimada

CORSAN/BAR02 Secundário
CORSAN/BAR01 Secundário
CORSAN/BAR06-A Secundário
CORSAN/BAR09-A Secundário
CORSAN/BAR03 Secundário
CORSAN/BAR10 Principal

01

01

01

03

03

03

Tipo de
Abast.

Outorga
Sim/Não

Sede/Integrado

Não

Sede/Integrado

Sede/Integrado

Não

Não

01

03

Sede/Integrado

Não

01

03

Sede/Integrado

Não

1.357

4.078

Sede/Integrado

Não

Tratamento

Vazão Aprox.

Fluoretação e

Vazão após estabilização

Cloração

8m³ - 0,003L/s

Fluoretação e

Vazão após estabilização

Cloração

15.5m³ - 0,003L/s

Fluoretação e

Vazão após estabilização

Cloração

6m³ - 0,003L/s

Fluoretação e
Cloração
Fluoretação e

Vazão após estabilização

Cloração

18.9m³ - 0,003L/s

Fluoretação e

Vazão após estabilização

Cloração

12m³ - 0,003L/s

Fonte: CORSAN, 2022.
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3.6.8.6 Situação dos Serviços de Esgotamento Sanitário
O Esgotamento Sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente.
O tipo de esgotamento sanitário do banheiro ou sanitário do domicílio particular
permanente existente no município foi classificado como: Rede Geral de esgoto ou pluvial;
Fossa séptica; Fossa rudimentar; Vala, Rio, lago ou Mar; outro escoadouro, sem banheiro ou
Sanitário; Vala – podendo ser considerada qualquer outra situação desconhecida e não
descrita anteriormente.
Tabela 15: Domicílios particulares permanentes: Esgotamento sanitário.

Fonte: FEEDADOS (2010).

O diagnóstico do esgotamento sanitário de Barracão – RS contemplou as áreas
urbanas e rurais, a identificação dos núcleos carentes ou excluídos de esgotamento sanitário
e a caracterização dos aspectos socioeconômicos relacionados ao acesso aos serviços.
O sistema de “esgotamento sanitário” é constituído pelas atividades de infraestrutura
e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do
esgoto sanitário, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente e
deverá abranger a universalização do serviço à toda população.
As soluções a seguir para esgotamento sanitário podem ser individuais ou coletivas.
a) Sistemas Individuais
Sistemas adotados para atendimento unifamiliar que consistem no lançamento dos
esgotos domésticos gerados em uma unidade habitacional, usualmente em fossa séptica,
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sucedida por pós-tratamento adequadamente projetado e construído, como tratamento
adequado, seguido de dispositivo de infiltração no solo (sumidouro, irrigação subsuperficial).
Filtro anaeróbico: unidade destinada ao tratamento de esgoto mediante afogamento
do meio biológico filtrante; e Sumidouro: poço seco escavado no chão e não
impermeabilizado, que orienta a infiltração da água residuária no solo.
Tais sistemas podem funcionar satisfatória e economicamente se as habitações forem
esparsas (grandes lotes com elevada porcentagem de área livre e/ou em meio rural), se o
solo apresentar boas condições de infiltração e, ainda, se o nível de água subterrânea se
encontra a uma profundidade adequada, de forma a evitar o risco de contaminação por
microrganismos transmissores de doenças.
A ação de saneamento executada por meio de soluções individuais não constitui
serviço público, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços de
saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de
responsabilidade do gerador.
As fossas sépticas são dispositivos de tratamento de esgoto a receber a contribuição
de um ou mais domicílio e com capacidade de dar aos esgotos num grau de tratamento
compatível com a sua simplicidade e seu custo. São câmaras convenientemente construídas
para reter os despejos por um período de tempo especificadamente determinado, de modo a
permitir a sedimentação dos sólidos e retenção do material graxo contido nos esgotos,
transformando-os, bioquimicamente, em substâncias e compostos mais simples e estáveis.
b) Sistema Coletivo: à medida que a população cresce, aumentando a ocupação de
terras (maior concentração demográfica), as soluções individuais passam a apresentar
dificuldades cada vez maiores para a sua aplicação. A área requerida para a infiltração tornase demasiadamente elevada, às vezes, maior que a área disponível.
Os sistemas coletivos passam a ser os mais indicados como solução para maiores
populações. Os sistemas coletivos consistem em canalizações que recebem o lançamento
dos esgotos, transportando-os ao seu destino, de forma sanitária adequada.
Em alguns casos, a região a ser atendida poderá estar situada em área afastada do
restante da comunidade, ou mesmo em áreas cujas altitudes encontra-se em níveis inferiores.
Nesses casos, existindo área, disponível, cujas características do solo e do lençol d’água
subterrâneo sejam propícias à infiltração dos esgotos, poder-se-á adotar a solução de
atendimento coletivo da comunidade por meio de uma única fossa séptica de uso coletivo,
que também atuará como unidade de tratamento dos esgotos.
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Em áreas urbanas, a solução coletiva mais indicada para coleta dos esgotos pode ter
as seguintes variantes:
Sistema unitário ou combinado: os esgotos sanitários e as águas das chuvas são
conduzidos ao seu destino, dentro da mesma canalização.
Sistema separador: os esgotos sanitários e as águas da chuva são conduzidos ao
seu destino final, em canalizações separadas.
No sistema unitário ou combinado, as canalizações são construídas para coletar e
conduzir as águas pluviais. Algumas cidades que já contavam com o sistema unitário ou
combinado há décadas, passaram a adotar o sistema que separa as águas residuárias das
águas pluviais – separador, procurando converter pouco a pouco o sistema inicial ao novo
sistema.
No Brasil adota-se o sistema separador absoluto, basicamente, devido as estas
vantagens: o afastamento das águas pluviais é facilitado, pois pode-se ter diversos
lançamentos ao longo do curso d’água sem necessidade de transporte a longa distancias;
menores dimensões das canalizações de coleta e afastamento das águas residuárias;
possibilidades do emprego de diversos materiais para as tubulações de esgotos, tais como
tubos cerâmicos, de concreto, PVC ou, em casos especiais, ferro fundido; redução dos custos
e prazos de construção; possível planejamento de execução das obras por partes,
considerando a importância para a comunidade e possibilidades de investimentos; melhoria
nas condições de tratamento dos esgotos sanitários; e não-ocorrência de transbordo dos
esgotos nos períodos de chuva intensa, reduzindo-se a possibilidade da poluição dos corpos
d’água. O sistema separador possui duas modalidades principais:
a) Sistema convencional.
É a solução de esgotamento sanitário mais frequentemente utilizada. As unidades que
podem compor um sistema convencional de esgotamento sanitário são as seguintes:
canalizações,

coletores,

interceptores,

emissários;

estações

elevatórias;

órgãos

complementares e acessórios; estações de tratamento; disposição final; e obras especiais.
b) Sistema condominial.
O sistema condominial de esgotos tem sido apresentado como uma alternativa a mais
no elenco de opções disponíveis ao projetista, para que ele faça a escolha quando do
desenvolvimento do projeto, constituindo uma nova relação entre a população e o poder
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público, tendo como características uma importante cessão de poder e a ampliação da
participação popular, alterando, a forma tradicional de atendimento à comunidade.
O grau de remoção dos poluentes, no tratamento de esgoto, de forma adequar o
lançamento de efluente a uma qualidade desejada ou ao padrão vigente está associado aos
conceitos de nível e eficiência do tratamento. Usualmente, considerando-se os seguintes
níveis: tratamento preliminar: objetiva apenas a remoção dos sólidos grosseiros; tratamento
primário: visa à remoção de sólidos sedimentáveis e parte da matéria orgânica; e tratamento
secundário: predominam mecanismo biológicos, cujos objetivo é principalmente a remoção
de matéria orgânica e eventualmente nutriente (nitrogênio e fósforo).
Uma estação de tratamento de esgoto conterá os níveis necessários para o tratamento
do efluente de acordo com o tipo e quantidade de poluentes encontrados nele.
Os mecanismos de remoção dos poluentes independem do nível de tratamento do
esgoto, e são eles: para remoção dos sólidos: gradeamento, retenção de sólidos com
dimensões superiores a tubulação; sedimentação, separação de partículas com densidade
superior à do esgoto; absorção, retenção na superfície de aglomerados de bactérias ou
biomassa; para remoção da matéria orgânica: sedimentação, separação de partículas com
densidade superior à do esgoto; absorção, retenção na superfície de aglomerados de
bactérias ou biomassa; estabilização, utilização pelas bactérias como alimento, com
conversão a gases, água e outros compostos inertes; e para remoção de organismos
transmissores de doença: radiação ultravioleta, radiação do sol ou artificial; condições
ambientais adversas, pH, falta de alimento, competição com outras espécies; desinfecção,
adição de algum agente desinfetante.
O padrão da qualidade da água que deve sair da estação de tratamento de esgoto
está regulamentado pela resolução CONAMA nº 357/05. Dentre outras sustâncias, o nível de
coliformes fecais não deve ultrapassar um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100
mililitros em 80%, ou mais, de, pelo menos, 6 amostras coletadas durante o período de um
ano, com frequência bimestral.
O CONAMA exige licença para o esgotamento sanitário, conforme prevê sua
Resolução nº. 377, art. 2º, V, VI, nas unidades de coleta, transporte e tratamento de esgoto
sanitário. É necessária a Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de
Operação (LAO) ou ato administrativo equivalente: ato administrativo único que autoriza a
implantação e operação de empreendimento.
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Diante da Lei nº 1.445/07, em seu art. 45, as edificações urbanas deverão,
obrigatoriamente, conectar-se às redes públicas de água e esgotamento sanitário, utilizandose dos serviços prestados pelo poder público (diretamente ou por intermédio de terceiros).
Enquanto ausentes as redes coletivas de esgotamento sanitário, tanto em zona
urbana quanto em zona rural, as residências utilizam sistemas individuais, os quais são
adotados para atendimento unifamiliar, através do lançamento dos esgotos domésticos
gerados em uma unidade habitacional, que se pressupõe o uso da “fossa séptica sucedida
por pós-tratamento, seguida de dispositivo de infiltração no solo.
A edificação de obra pública possui as mesmas obrigações que os particulares, ou
seja, deverá atender as exigências legais, inclusive de implantação de esgoto sanitário
adequado. Com a atualização do marco legal do saneamento, por meio da Lei 14.026/20,
os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento deverão definir metas
de universalização que garantam o atendimento de 90% da população com coleta e
tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033.
Frente a isso, a CORSAN, por meio de um aditivo no contrato com o Município, pode
passar a ser a responsável pelo esgotamento sanitário do município. Desta forma, a CORSAN
está investindo em um novo programa de limpeza de fossas sépticas, o SOLUTRAT, o qual
poderá ser implantado no Município, visando contribuir para o atingimento da meta
estabelecida pela Lei supracitada. Essa iniciativa, além da preservação do meio ambiente
com as limpezas e o descarte adequado dos resíduos oriundos dos sistemas individuais,
garante mais qualidade de vida e saúde para todos.
3.6.8.6.1 Caracterização e Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário –
Município de Barracão – RS – Zona Urbana e Zona Rural
O Município de Barracão não dispõe atualmente de Sistema Coletivo de
Esgotamento Sanitário, nos termos dos dados do IBGE, e através das tratativas e
observações em campo dentro da área urbana do município, denota-se que a grande maioria
dos estabelecimentos conta com o sistema de “fossa + filtro + sumidouro”, que este formato
esteja presente em todos os imóveis, pois não há um registro não garantido individual, ou
seja, não há um controle documental e registro de imóveis fidedignos a situação real.
Em relação a responsabilidade pelo sistema esgotamento sanitário na área urbana,
que dispõe de sistema estático, que compreende “fossa séptica sucedida por póstratamento”, compete a CORSAN, que firmou contrato de programa para prestação de
serviços - CP 202, nos termos da Lei Municipal 2854, de 09/12/2009 com dispensa de
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licitação, visando à universalização da prestação de serviços de Esgotamento Sanitário no
âmbito de atuação da CORSAN, que compreende toda a extensão do seu contrato, tendo o
Município outorgado a respectiva prestação do SES – Sistema de Esgotamento Sanitário,
que compreende o conjunto de obras, instalações e equipamentos, que tem por finalidade
coletar, transportar e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas.
Apesar da responsabilidade ser da CORSAN, na zona urbana, quanto ao esgotamento
sanitário, atualmente, a limpeza das fossas de esgoto urbana são feitas pelo caminhão fossa,
disponibilizado pela Prefeitura Municipal, a qual cobra uma pequena taxa pela sua coleta.
Ainda, não se visualiza pelo poder público a coparticipação na responsabilidade as
adequações para que a CORSAN possa assumir a operação prática do sistema de esgoto no
município.
De outra parte, a responsabilidade pelo sistema esgotamento sanitário na área rural,
que dispõe de sistema estático, que compreende “fossa séptica sucedida por póstratamento”, não está inserido no contrato de programa da CORSAN, e compete aos
moradores as providências necessárias, sobre a mesma, que utilizam os serviços
terceirizados de empresa especializada, não localizada no município, contratada para a
limpeza do lodo da fossa séptica quando necessário, pois a Prefeitura não dispõe de um
controle destes serviços.
A Prefeitura Municipal, por sua vez, delegou à AGERGS a função de regulação,
fiscalização e controle, junto com o Poder Concedente, contando com o Conselho Municipal
da Cidade, instância colegiada responsável igualmente por fiscalizar e monitorar a prestação
de serviços de saneamento no município.
De acordo com o levantamento de dados, há uma parcela significativa da população
que utiliza fossa séptica que retrata o atendimento adequado e outra parcela dos domicílios
possuem fossas rudimentares, que tem seu déficit caracterizado como atendimento precário,
não dispondo da estrutura necessária, ou até mesmo, lançam os resíduos de forma
inadequada no ambiente.
Desta forma, constata-se que na zona urbana do município, uma elevada parcela dos
domicílios, apresentam déficit no esgotamento sanitário, sejam pela não utilização de um
sistema adequado ou pela ineficiência da fiscalização da real existência. Na zona rural, a
maior parte dos domicílios também apresentam déficit, caracterizado por estarem com 90%,
pelo menos, dos domicílios com o atendimento inadequado, estando sob a responsabilidade
do gerador.
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Portanto, praticamente toda a população urbana e rural apresenta um percentual alto
de déficit no esgotamento sanitário, ou seja, os domicílios sem as condições técnicas ideais
para evitar que os resíduos líquidos das fossas atinjam o lençol freático ou mananciais de
água subterrânea.
É necessário para tanto, que se concentrem esforços através de fiscalizações do setor
administrativo responsável, proibindo e fiscalizando o lançamento de esgoto na rede pluvial e
nos demais recursos hídricos, para evitar possíveis problemas e o lançamento de forma
inadequada no ambiente. Esta carência está apresentada como uma das metas e ações
propostas, principalmente na exigência de adequação das residências aos sistemas
individuais de tratamento.
Nas construções recentes é exigida fossa séptica, mais filtro biológico e sumidouro. A
edificação de obra pública possui as mesmas obrigações que os particulares, ou seja, deverá
atender as exigências legais, inclusive de implantação de esgoto sanitário adequado. A Fossa
Séptica deverá ser projetada de modo que, suas dimensões atendam satisfatoriamente a
vazão afluente, e que permita manutenção fácil, econômica e segura.
Este sistema estático e simplificado que consiste no uso de fossa séptica, filtro
anaeróbio e sumidouro, trata-se de dispositivos simples de tratamento de esgoto, com baixo
custo de instalação e manutenção.
No sistema de fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro, os sólidos em suspensão
se sedimentam no fundo da fossa séptica e formam o lodo onde ocorre a digestão anaeróbia.
O líquido se encaminha para o filtro anaeróbio, que possui bactérias que crescem aderidas a
uma camada suporte, formando a biomassa, que reduz a carga orgânica dos esgotos.
O efluente do filtro anaeróbio segue para o sumidouro que infiltra no terreno pela juntas
ou furos. Com a infiltração, o solo poderá ser colmatado. Adota-se para capacidade mínima
do sumidouro a mesma obtida para a fossa séptica correspondente. A norma recomenda que
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sempre quando possível, devem ser dimensionados 2 (dois) sumidouros. Na figura 37 é
mostrado o modelo.

Figura 37: Alternativa para o Sistema simplificado do Esgotamento Sanitário.
Fonte: Prefeitura Municipal de Barracão 2022.

É importante também registrar que, o Plano Nacional de Saneamento Básico (2019)
aponta o uso de fossas sépticas como tratamento adequado, principalmente levando em conta
a ocupação menos densa e solo compatível, razão para serem utilizadas soluções individuais,
como a fossa séptica-sumidouro, ou mesmo a fossa absorvente do tipo proposto pela OMS,
para solos de maior permeabilidade e baixo nível do lençol freático. Tais alternativas,
principalmente as fossas sépticas, buscam na medida do possível garantir o destino adequado
do lodo digerido ou o seu reaproveitamento.
3.6.8.7 Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
A Lei de Saneamento Básico é um marco para a criação de possíveis iniciativas
públicas com relação aos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos, disciplina a
coleta, o destino e o tratamento de resíduos urbanos, perigosos e industriais, entre outros.
Atendendo a Lei de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos, o município
de Barracão – RS já tem elaborado o seu Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
No que concerne aos resíduos sólidos o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos - PMGIRS é o instrumento norteador e o Plano tem como objetivo
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implementar condições para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos no município e
tem como princípios: a minimização da geração, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e
a disposição final adequada. Razão para buscar harmonizar este tema com o PMSB, que
igualmente trata da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos que é um conjunto de
atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas.
O Município de Barracão conta com a coleta e a separação dos Resíduos Sólidos
Domiciliares – orgânicos e inorgânicos de ordem MUNICIPAL, realizada por Empresa
Terceirizada – Empresa RECICLETAR Universo Ambiental Ltda., através de contrato de
prestação de serviços.
Os resíduos são separados em secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos e rejeitos),
sendo acondicionados em lixeiras plásticas e/ou metálicas para a coleta, através do sistema
porta-a-porta. Para tanto, cabe aos moradores depositarem os resíduos tanto na frente de
suas casas em lixeiras próprias, como em lixeiras dispostas, pela prefeitura, nas ruas para a
coleta pública.
A coleta dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município obedece a um
planejamento prévio da administração municipal e é programado com a empresa encarregada
deste serviço (RECICLETAR). Neste planejamento é previsto a coleta dos resíduos úmidos
(rejeitos e orgânicos) e a coleta seletiva dos resíduos secos.
A coleta de resíduos sólidos domiciliares na zona urbana, ocorre 3 (três) vezes na
semana, em dias intercalados, em todo o território urbano, não havendo divisão por áreas.
Sendo 1 coleta semanal de resíduos recicláveis em pontos fixos dentro do perímetro urbano,
sendo no mínimo 20 e no máximo 30 pontos; 1 coleta mensal, em ponto fixo, de resíduos
sólidos do interior. Os resíduos sólidos do comércio são coletados juntamente aos resíduos
domiciliares urbanos.
A Prefeitura Municipal – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – é responsável
pela coleta na zona rural. A execução deste serviço fica por conta da Secretaria de Obras, a
qual disponibiliza colaboradores e veículo (caminhão caçamba). A coleta, que ocorre 1 (uma)
vez ao mês, é dividida em 2 (duas) etapas: na primeira quarta-feira do mês e na segunda
quarta-feira do mês. O resíduo coletado, fica armazenado na caçamba do veículo coletor,
dentro da área da garagem de veículos municipais (ponto fixo). Posteriormente é repassado
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à RECICLETAR UNIVERSO AMBIENTAL Ltda. Salienta-se que, na área rural é feita apenas
a coleta dos resíduos recicláveis.
A destinação final dos resíduos coletados é realizada, também, pela Empresa
RECICLETAR Universo Ambiental Ltda., que encaminha os resíduos recicláveis para a sua
Central de Triagem, com operação de Triagem e Extração de Transbordo de Resíduos Sólidos
Urbanos onde são triados, classificados, separados, prensados, armazenados e vendidos. Os
resíduos orgânicos e o rejeito são encaminhados para um Aterro Sanitário licenciado.
Em relação à produção per capita de resíduos por faixas de população, para este plano
foram adotados dados estimados, por não existir base de dados públicos da geração de
resíduos públicos esses não entraram na contabilização dos dados reais. Na ausência de
dados mais precisos, utilizou-se o cálculo para a geração “per capita” conforme aponta a
estimativa do Ministério das Cidades (2009) e dados levantados da empresa RECICLETAR
em 2021.
Tabela 16: Geração “per capita”.

Faixa de População (habitantes)
De

Até

Geração média “per capita”
(kg/hab./dia)

15.001
50.001
100.001
200.001
500.001

15.000
50.000
100.000
200.000
500.000
1.000.000

0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
1,15

Fonte: Ministério das Cidades, 2009.

A taxa de cobertura da coleta de resíduos domiciliares – RDO em relação à
população total atendida no município de Barracão em 2012, conforme dados do SNIS –
Sistema de Informação sobre Saneamento é de 93,9%.
Os resíduos sólidos urbanos orgânicos e inorgânicos coletados na zona urbana e rural,
são encaminhados para a Central de Triagem e Compostagem com Aterro Sanitário, com
operação de Triagem e Extração de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos.
A destinação final é realizada pela Empresa RECICLETAR Universo Ambiental
Ltda., portadora do CNPJ nº 05.994.435/0001-12 que opera com a LO Nº 9299/2011,
localizada Av. Dom Daniel Hostin - 605, Município de Celso Ramos – SC.
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Tabela 17: Cronograma de coleta de resíduos do município.

Programa de Coleta de Resíduos no Município de Barracão/RS
Dias da Semana

Localidade

Tipo de Resíduos

Zona Urbana
Segunda-Feira

A partir das 12 horas (meio-dia)

RECICLÁVEL

Terça-feira
Quinta-feira
Sábado

A partir das 6 horas (manhã)

ORGÂNICO E REJEITOS (não
reciclável)

Zona Rural
1ª Quarta-feira do mês

Região do Espigão-Alto

2ª Quarta-feira do mês

Região da Serra

RECICLÁVEL

Fonte: PMGIRS, 2021.

A limpeza pública dos resíduos gerados pelo Serviço de Limpeza Urbana (varrição,
poda, capina, roçagem das vias e praças públicas) é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal, especificadamente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, sendo o serviço
executado pela Secretaria de Obras. O recolhimento dos resíduos gerados é de forma manual.
Geralmente, destina-se um caminhão com o motorista e mais dois/três colaboradores.
A varrição, capina, roçada e demais serviços, é executada nas avenidas, ruas, praças
e jardins da cidade por duplas de varredores munidos de carrinho de mão e vassouras, e na
zona rural é realizada roçada mecânica. Estes serviços são realizados sem uma programação
específica, ocorrendo conforme a necessidade. Também, não há uma equipe exclusiva
designada para a realização deste serviço. Os colaboradores que fazem a coleta, são àqueles
que também são os responsáveis pelos serviços da Secretaria de Obras, ou seja, a equipe
acumula mais de uma função.
De acordo com informações fornecidas, por meio de questionário de entrevista deste
estudo, os resíduos provenientes da limpeza urbana são depositados em um terreno, a céu
aberto, do município, junto à rodovia RS 343, assim como os resíduos volumosos (mobiliário,
por exemplo). Os animais mortos são recolhidos e encaminhados ao cemitério destinado a
esse fim, sob responsabilidade da Vigilância Sanitária, que se localiza no mesmo terreno,
anteriormente citado.

•

Resíduos do Serviço de Saúde

Geralmente, esses resíduos são compostos por algodão, gaze, plástico e embalagens,
luvas, equipamento de soro, fraldas, copos descartáveis, papel higiênico, tecidos humanos,
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alimentos, objetos perfurocortantes, frascos e embalagens de medicamentos, assim como
medicamentos vencidos e outros produtos químicos, dependendo do grau de complexidade
dos procedimentos realizados nos estabelecimentos de saúde.
Os geradores de RSS são subdivididos em: grandes geradores (hospitais –
responsáveis pela geração de grande volume de resíduos) e pequenos geradores
(estabelecimentos que realizam procedimentos mais simples e com menor geração de
resíduos como as clínicas, unidades básicas de saúde, consultórios, farmácias etc.).
A geração dos RSS é condicionada pelas atividades, técnicas e procedimentos
exercidos no estabelecimento de saúde e o gerenciamento adequado dos resíduos irá
depender da estrutura física, fatores administrativos, humanos e culturais presentes nos
estabelecimentos de saúde.
Todo estabelecimento de saúde é responsável pelo gerenciamento adequado dos
resíduos gerados e é obrigado a apresentar aos órgãos competentes um Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). O PGRSS é o documento que
define o conjunto de procedimentos de gestão de manejo, buscando minimizar a produção de
resíduos e proporcionar aos geradores um encaminhamento seguro e eficiente, tendo em
vista a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e
do meio ambiente.

•

Resíduos do Serviço Público Municipal de Saúde

A estrutura da rede municipal de saúde é apresentada na Tabela 03 – Item 3.6.3. Nem
todas as unidades de assistência à saúde são geradoras de RSS, porém as que geram são
atendidas pela coleta de RSS e têm seus resíduos devidamente tratados. O município de
Barracão possui um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, o qual, de
acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, vem sendo implantado.
Em Barracão/RS, a empresa responsável pela prestação de serviço de coleta,
transporte e destinação final dos resíduos do Serviço Público de Saúde e dos Resíduos
Hospitalares é a SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. Ressalta-se que os
resíduos hospitalares não são de responsabilidade do município.
O acondicionamento dos resíduos, até que ocorra a coleta, é feita em local apropriado
– depósito destinado a este fim – devidamente fechado com cadeado, dispostos em sacolas
e caixas, conforme verifica-se nas imagens abaixo.
A coleta é feita a cada 15 (quinze) dias, geralmente na 1ª semana do mês e na 2ª
quinzena, em caminhão fechado específico para esse transporte. Ela ocorre, geralmente, em
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horário comercial, mas quando não compatível a empresa responsável possui a chave do
depósito, podendo fazer a coleta normalmente.
A cada retirada dos resíduos para o transporte é feita a quantificação do peso, sendo
emitido cupom com a especificação do tipo e a quantidade gerada, sendo arquivado na
Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, é gerado o MTR – Manifesto de Transporte de
Resíduos.
Os estabelecimentos de saúde do setor público municipal geram aproximadamente,
no período de 12 meses, 1385 litros de resíduo tipo A, 175 kg de resíduo tipo E, e 68 litros de
resíduo tipo B (dados fornecidos pela Secretaria da Saúde). Estes resíduos são destinados
adequadamente por prestador de serviço ambiental contratado, como já mencionado.
O armazenamento dos resíduos no local designado é feito pelos servidores da
limpeza. Quanto ao monitoramento e fiscalização não há ninguém específico para esse
serviço. As questões relacionadas ao manuseio, armazenamento, destinação e coleta são
repassadas ao gestor que busca solucionar, seja com a empresa terceirizada ou com os
demais colaboradores.
A Secretaria de Saúde realiza capacitações periódicas sobre vários assuntos, dentre
eles está a parte de gerenciamento de resíduos e biossegurança do manuseio de infectantes
até o armazenamento. Para isso, utiliza servidores do quadro municipal, como também, já
contrataram empresa terceirizada para a capacitação.
No momento, em relação as dificuldades no sistema de gestão dos RSS do município,
o setor relata que sempre que surgem problemas buscam a solução, reorganização e formas
de sanar as dificuldades. As dificuldades mais comuns, quando acontecem, é no
armazenamento e nos ambientes onde ocorre a separação inicial, principalmente com a
chegada de novos servidores, estagiários e outros.

•

Resíduos do Serviço de Saúde Privada do Município

Os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde estão submetidos a legislação
federal vigente, conforme Resolução RDC ANVISA n° 222/18 e a Resolução CONAMA n°
358/2005. Ainda, a Resolução ANVISA 283/2001, que dispõe sobre o tratamento e a
destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, incumbe aos geradores a
responsabilidade pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até a disposição
final, ficando os estabelecimentos obrigados a elaborarem o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde para o processo de licenciamento ambiental.
Os resíduos gerados pelos Serviços Privados de Saúde são de total
responsabilidade dos geradores, cabe a cada estabelecimento possuir seu plano de
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gerenciamento de resíduos, assim como dar uma destinação final correta para seu resíduo
gerado.
No município de Barracão, a empresa responsável pela prestação de serviço de coleta,
transporte e destinação final é a SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., a mesma
responsável pelos resíduos públicos de saúde.
Embora, o município, ainda não possua um controle sobre a quantidade dos RSS
Privada gerados, como existem no município aproximadamente 15 pequenos geradores de
RSS Privada, estima-se que estes correspondem a praticamente metade de todo RSS gerado
na cidade, sendo a outra metade representada pelos RSS Público e de grandes geradores
que é o hospital: Hospital São Valentim. Não se sabe informar com certeza, se a destinação
destes resíduos obedece aos PGRSS de cada estabelecimento, assim como se eles possuem
PGRSS.

•

Resíduos do Serviço Público de Saneamento Básico

Entende-se por esse tipo de resíduos, todos os resíduos oriundos das atividades de
coleta e tratamento de esgoto público, manutenção das redes de esgotamento sanitário, bem
como os oriundos de sistemas de tratamento de água para abastecimento público.
O sistema de esgotamento sanitário, assim como o abastecimento de água, na zona
urbana é de responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, a
qual tem responsabilidade no gerenciamento destes resíduos. Em relação a zona rural, o
gerenciamento fica por conta dos usuários e da prefeitura municipal, a qual presta apoio. O
município não conta com um controle sobre a forma de gestão (geração, tratamento,
destinação etc.) dos resíduos de saneamento básico, tanto da área urbana quanto da área
rural.
Em relação aos resíduos de responsabilidade do município, a Secretaria Municipal de
Obras disponibiliza recursos humanos e materiais para a retirada do material, que se dá com
máquina retroescavadeira e caminhão caçamba, até a disposição final, que acontece dentro
do território municipal.

Atendendo a Lei de Saneamento Básico, em 2014 o município de Barracão/RS
elaborou o seu Plano Municipal de Saneamento Básico (2014), embora não esteja sendo
aplicado. Devido a isso, parte-se da premissa da importância e necessidade do município
cumprir o que dispõe o Plano Municipal de Saneamento Básico, para que medidas
básicas sejam postas em ação, facilitando o controle, por parte da Prefeitura Municipal,
sobre o gerenciamento dos resíduos dessa natureza, além de outras ações pertinentes.
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3.6.8.8. Estrutura Operacional, Fiscalizatória e Gerencial
Descrevemos a capacidade operacional e gerencial atual (existente) do município.
Desenvolvemos uma análise qualitativa e um registro quantitativo dos recursos humanos
e equipamentos disponibilizados para o gerenciamento dos resíduos.
Tabela 18: Situação Atual: Estrutura Operacional, Fiscalizatória e Gerencial.

Recursos Humanos

X

-

Aptos de carga

-

Veículos Leves

10

Qualitativa
Veículos Pesados

-

-

Suficiente

X

Poucos

-

Fiscais exclusivos

1

Qualitativa Quantitativa
Operacionais

Poucos

1

Equipamentos

Nível Médio

Outros

-

Suficiente

Nível Médio

Quantitativa

Nível Superior

X

Qualitativa

Suficiente

Poucos

Quantitativa

Capacidade Operacional

01

01

01

Outros

Capacidade Gerencial

01

Fonte: Prefeitura de Barracão, 2022.

O município não possui receitas provenientes de Tarifa de Coleta de Resíduos
Sólidos, pois não existe Lei Municipal instituída e o governo municipal não realiza esta
cobrança aos seus consumidores. Desta maneira, sugere-se a criação de uma taxa pela
prestação deste serviço.
Tabela 19: Taxa de Serviços Urbanos no Município.

Taxa de Serviços Urbanos
Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar – além dos
serviços de “remoção de lixo domiciliar” – outros
que não aproveitam especificamente ao
contribuinte (“varrição, lavagem e capinação”;
“desentupimento de bueiros e bocas-de-lobo”)

Valor da Taxa (R$)
---

Fonte: Prefeitura de Barracão, 2022.

Esta ação, após discutida pelo conjunto da sociedade, através da área técnica da
municipalidade, que utilizou o debate das conferências preparatórias e municipal por ocasião
da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foi prevista e
será definida por Lei Municipal, prevendo assim as receitas e, vinculando-as aos
aspectos legais da Lei 11.445/07.
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Em relação ao levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do
Município frente às necessidades de investimento e sustentabilidade econômica dos serviços
de saneamento básico, no componente de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, não há
registros no SNIS e com base nas informações da Secretaria Municipal da Fazenda referente
ao ano de 2012, considerando a geração per capita de resíduos pela população, de
aproximadamente 0,6 (Kg/hab.dia) conforme mostra a Tabela 16 – Produção per capita de
resíduos por faixas de População para cidades com até 15 mil habitantes e, considerando que
não há receita proveniente da Taxa de Serviços Urbanos Municipais, o valor dos gastos com
os serviços prestados pela gestão municipal demonstra um desequilíbrio financeiro, e
o município não possui autossustentação financeira neste componente.
Neste sentido, identificado esta carência, o município apontou nos objetivos
propostos para este componente, a necessidade de também adaptar a infraestrutura
disponível para tratamento, reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos à realidade
resultante do desenvolvimento socioeconômico do município e à necessidade de melhoria
progressiva da qualidade ambiental, entendendo que para isso, deverá ao longo do horizonte
temporal definido, ser criado condições para que seja verificado as soluções possíveis
para equilibrar a relação receita/despesa no gerenciamento dos RSDU, considerando o
Decreto Federal 7.217/2010, art. 14 e capítulo VI).

5.6.8.9 IQR – Índice de Qualidade do Aterro Sanitário
O IQR – Índice de Qualidade de Aterro – é um índice que através da união e análise
de algumas informações, avalia com base em uma pontuação de 0 a 10 a qualidade dos
aterros.

É o índice que determina qual o padrão de qualidade que consideramos no local a ser
utilizado para dispor os rejeitos, resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
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economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada.
O Aterro Sanitário é a forma correta de disposição final dos rejeitos, uma vez que, o
tratamento destes rejeitos possui um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que
ocorrem e tem como resultado uma massa de resíduos mais estáveis, química e
biologicamente (decomposição).

Atualmente a área citada (margens da Rodovia RS 343) está sendo ocupada pelo
município para o descarte de resíduos públicos de limpeza urbana, escavações e
excedente de terra, RCC e materiais domiciliares como restos de sofás, madeira e móveis.
Caso ela continue destinada ao recebimento destes resíduos deve ser providenciado o
licenciamento do local.
Parecer Revisão 01: com base nos dados expostos e nas discussões com a
equipe técnica, os conselhos e os comitês setoriais, avaliou-se, ainda, como inviável a
implantação de um aterro no município de Barracão, visto que a demanda é baixa de
geração de resíduos e a qualificação dos serviços já prestados, tanto pelo poder público
como pela empresa que mantém a concessão de coleta, podem minimizar ainda mais a
geração e/ou facilitar a reciclagem.
Outro ponto importante a ser salientado é a necessidade de ocupação desta área
para outras atividades prioritárias no município, como por exemplo uso industrial, o que
acaba por gerar conflito de interesses no uso deste local.
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Figura 38: Caracterização ilustrativa da gestão de resíduos sólidos do município.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

3.6.8.10 Situação dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem
Urbana
A Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas são um conjunto de atividades,
infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Para elucidar estes aspectos, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2008,
realizada no Rio Grande do Sul (IBGE), neste componente: Manejo de Águas Pluviais
aponta o número de municípios com serviço de drenagem urbana subterrânea. Neste
contexto, o município de Barracão – RS também está identificado, como se apresenta abaixo:
A prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais está vinculada à
administração direta, sob a titularidade da Prefeitura Municipal, que designou a Secretaria
Municipal de Obras para a prestação e fiscalização dos serviços.
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Sendo que a prestação dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais está
sob responsabilidade do município, este não possui lei municipal de cobrança de taxas ou
tarifação sobre estes serviços. A prestação dos serviços está baseada, na sua maioria, em
ações corretivas, geralmente de limpeza e manutenção.
A Prefeitura Municipal de Barracão não possui estudos e/ou projetos relacionados
à drenagem e manejo de águas pluviais tanto para área urbana como também para área
rural. Existem redes de drenagem pluvial em alguns bairros da cidade, porém não existe
nenhum cadastro da mesma; além disso, a rede de drenagem existente foi executada sem
nenhum projeto, onde há necessidade de um projeto, visto que, em alguns pontos pode se
pode observar que as bocas de lobo que as vias possuem estão em desnível ou até mesmo
em pontos onde não cumprem com o objetivo de captação de água pluvial.
As intervenções estruturais e não estruturais devem ser realizadas visando a redução
destes pontos de alagamento e inundações e melhoria das condições de segurança sanitária,
patrimonial e ambiental do município. As intervenções estruturais consistem em obras que
objetivam a redução, retardamento e o amortecimento do escoamento de águas pluviais.
Estas obras são denominadas de “drenagem”.
Diferentemente de outros serviços que compõe o saneamento básico, isto é, água,
esgoto e resíduos sólidos, o manejo das águas pluviais, também conhecida por drenagem
urbana é gerida pela administração pública direta do município, logo a Prefeitura Municipal.
Em geral, a Secretaria Municipal de Obras responde por todas as atividades previstas na
Lei 11.445/07 alterada pela Lei 14.026/20.
Considerando no planejamento deste componente, as intervenções humanas no
ambiente urbano que alteram o ciclo hidrológico e provocando impactos nas suas diferentes
etapas, é importante entender esse ciclo, uma vez que ele é parte fundamental do manejo de
águas pluviais.
Sabemos que a urbanização é uma atividade antrópica, isto é, uma das intervenções
humanas no meio ambiente que mais produz alterações locais nos processos do ciclo
hidrológico, fundamentalmente relacionadas às mudanças na cobertura do uso do solo. Com
a urbanização, as edificações, pavimentações de ruas, calçadas e a remoção da cobertura
vegetal original do ambiente acarretam a redução da permeabilidade natural dessas áreas.
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Figura 39: Ciclo da água.
Fonte: ANA, 2022.

A expansão da impermeabilização provoca redução da parcela da água precipitada
que consegue infiltrar no solo, aumentando o escoamento superficial, reduzindo o
escoamento subterrâneo e diminuindo a evapotranspiração. O aumento superficial provoca,
por sua vez, vários problemas na bacia hidrográfica, como erosão e a intensificação da
dimensão e da frequência dos pontos de alagamento na área urbana conforme descritos:
Considerando este contexto, em relação a problemas de inundação e enchentes, o
município não possui áreas afetadas, e não há presença de população residindo
próximo a encostas de rios – ver Plano de Contingência Municipal da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil – COMPDEC, anexo VI – mas sempre que necessário, são feitas
verificações, observando ainda a evolução populacional, principalmente da área urbana.
Assim sendo, busca-se a manutenção do sistema de drenagem de forma
permanente, bem como, o seu monitoramento a fim de que não surjam futuras áreas críticas
de inundação, uma vez que, a falta de atenção à drenagem urbana pode afetar diretamente
a qualidade de vida da população e representar uma ameaça para a saúde humana.
O município não dispõe de cadastro de macrodrenagem, entretanto, não existem
pontos de alagamentos e inundações causados por insuficiência desse sistema, sendo que o
último registro de inundações no município foi no ano de 1992, conforme Plano de
Contingência emitido pela Defesa Civil em 2021. Para contribuir, caso necessário, em
situações específicas, geralmente causadas por fenômenos naturais e sazonais, o município
possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que está ativa, existem de ações
preventivas, assistenciais ou reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres
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naturais, fragilizando o município no que se refere à prevenção de danos, inclusive ambientais.
Nas tabelas dos programas, projetos e ações estão apresentadas as ações para atender esta
demanda.
Foi constatado que o município é provido de rede de microdrenagem de águas
pluviais urbanas. O sistema não possui cadastro da rede da microdrenagem, e é basicamente
composto por tubulação constituída em concreto, com diâmetro que variam de 40mm a 80mm,
que destinam essas águas para os corpos hídricos compostos por arroios e rios que
pertencem à bacia dos Rios Apuaê-Inhandava, citados na hidrografia do município.
O sistema é composto por pontos de coleta, popularmente conhecido como bocasde-lobo, também verificamos a existência de sarjetas nos arruamentos de maior declividade,
fator que permite o escoamento das águas superficiais, ilustrado no Apêndice AN.
Nesse momento, convém destacar duas definições incorporada no PLANSAB e
que integram o Plano Municipal de Saneamento Básico. Trata-se dos conceitos de
medidas estruturais e medidas estruturantes, nos termos que segue:
•

Medidas Estruturais do sistema de drenagem do município têm se mostrando
insuficiente para atender à expansão da cidade, e corresponde aos
tradicionais investimentos em obras, com intervenções físicas relevantes nos
territórios, para a conformação das infraestruturas físicas de manejo das águas
pluviais. Essas medidas são evidentemente necessárias para suprir o déficit de
cobertura pelos serviços e favorecer a proteção da população quanto a riscos
epidemiológicos, sanitários e patrimoniais.

•

Medidas Estruturantes lidam com o planejamento do município, trabalhando
com a gestão do uso e ocupação do solo, onde é observado a existência do
Plano Diretor – Lei Municipal nº 06/2011 e a Lei de Uso e Ocupação do
Solo – Lei Municipal nº 06/2011, que fornecem suporte técnico, político e
gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços.

Neste cenário, o aproveitamento da água da chuva é possível e altamente desejável
no meio urbano e rural. O aproveitamento desta água pode ter seu fim integrado ao
abastecimento d’água potável, no sentido de substituí-la sempre que possível, tornando-se
assim uma contribuição importantíssima para a retenção das águas pluviais. Da mesma
forma, a utilização das águas pluviais pode ter seu fim na utilização desta água não potável,
uma vez que apresenta soluções de simples implantação e operação.
A água da chuva devidamente tratada, pode ser aplicada na lavagem de vasos
sanitários, sistemas de ar-condicionado, sistema de controle de incêndio, lavagem de
veículos, lavagem de pisos e ainda na irrigação de jardins. Nas indústrias e estabelecimentos
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comerciais, a água de chuva pode ser utilizada para resfriamento de telhados e máquinas,
climatização interna, lavanderias industriais, lava jatos de caminhões, carros e ônibus e
limpeza industrial, entre outros.
Os benefícios da utilização da água pluviais são vários. Neste sentido, o município
deverá investir em formas de melhor aproveitar a água de chuva, buscando as várias
vantagens que este processo apresenta:
 A água pluvial é gratuita, apenas há custos no projeto de captação;
 A redução do escoamento superficial nas áreas urbanas, pois parte da água pluvial é
coletada, armazenada e utilizadas as edificações;
 A conservação da água de qualidade para fins nobres, como as águas subterrâneas;
 Acessibilidade para as comunidades carentes ou regiões de secas em contato com
água para uso;
 Redução do consumo de água potável na propriedade e do custo de fornecimento dela
em épocas de estiagem;
 Evita a utilização de água potável onde esta não é necessária, como por exemplo, na
lavagem de piso na suinocultura e avicultura, descarga de vasos sanitários, irrigação
de hortas e jardins etc.;
 Contribui com o meio ambiente no sentido ecológico não desperdiçando um recurso
natural e disponível em abundância no meio rural;
 Ajuda a conter as enchentes e a erosão, represando parte da água que teria de ser
drenada para os arroios e córregos;
 Contribui com a conservação de água, a autossuficiência e com a postura correta
perante os problemas ambientais existentes no meio rural.
O aproveitamento, a coleta e o armazenamento das águas de chuva é uma prática
utilizada há muitos anos. Porém com o passar do tempo, esta prática começou a ser
esquecida e surgiram as instalações hidrossanitários nas residências. Ultimamente busca-se
a retomada desta técnica para aproveitar as águas pluviais.
As cisternas tão usadas durante séculos atrás através do sistema de captação de água
de chuva podem voltar a ser utilizadas como estrutura de armazenamento das águas pluviais
desde que haja um cuidado com os mananciais. Esse sistema de construção de cisternas tem
uma vantagem de não impactar as reservas naturais.
A legislação brasileira em vigor atualmente, em relação à água, é o Código de Águas
de 1934, a Lei Brasileira de Recursos Hídricos de 1997 e a lei de criação da Agência Nacional
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de Águas. Não temos nenhuma legislação em âmbito nacional sobre água de chuva. Em
contraponto, as Leis Municipais vêm contribuindo para o desenvolvimento de uma melhor
política de aproveitamento de águas pluviais.
Neste sentido, sugere-se para a cidade de Barracão uma Lei Municipal que tenha
como finalidade a captação, armazenamento e utilização destas águas nas novas edificações,
procurando instituir medidas que visem induzir à conservação, uso racional e a utilização
dessa fonte, que tem alto índice de benefício em relação ao seu custo.
A Lei Municipal deve ser utilizada como justificativa a conscientização dos usuários
sobre a importância da conservação da água e, necessariamente deve estar em consonância
com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 15.527/07 - Aproveitamento de
água de chuva.
3.6.8.11 Defesa Civil no contexto do Município
A Defesa Civil atua na esfera Nacional, Estadual e Municipal. É um grupo do governo
especializado em reduzir desastres, seja antes deles acontecerem, com cursos preparatórios
para emergências, ou depois, ajudando as pessoas afetadas por esses desastres.
É de grande importância, razão para o município ter criado a Coordenadoria Municipal
de proteção e Defesa Civil – COMPDEC, porque é no município que os desastres acontecem
e a ajuda externa normalmente demora a chegar. Por isso, busca-se que a população esteja
organizada, preparada e orientada sobre o que fazer e como fazer.
É aí que a Defesa Civil Municipal se faz presente. Esse órgão é denominado de
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC. A principal atribuição da
COMPDEC é conhecer, identificar e minimizar os riscos de desastres no município. A partir
deste conhecimento é possível preparar-se para enfrentá-los, com a elaboração de Planos
Específicos onde é planejado o que fazer, quem faz e quando fazer.
A Defesa Civil do Município, assim como de todas as regiões do País, atua
promovendo ações de prevenção de desastres, de preparação para emergências, de resposta
aos desastres e de reconstrução de forma integrada nos três níveis de governo – Federal,
Estadual e Municipal - com ampla participação da comunidade. É responsável pelo
planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de Defesa Civil no
âmbito municipal.
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Neste sentido, o Plano Municipal de Saneamento Básico apresenta uma estrutura de
ações para o desenvolvimento de um Plano de Contingência para a Defesa Civil nos termos
que seguem, no Quadro 09.
Os desastres no município podem ser caracterizados como desastres naturais cíclicos
e desastres humanos, não havendo registros de inundações e enchentes, não há famílias
envolvidas e deslocadas.
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Quadro 9: Estrutura do Plano Preventivo da Defesa Civil Municipal.

NÍVEL DO PLANO

ATENÇÃO

OBSERVAÇÃO

ALERTA

CRITÉRIO DE
ENTRADA DO
NÍVEL

Quando o acumulado
de chuvas
ultrapassar o valor de
referência combinado
com a previsão
meteorológica.

Início de operação do
Plano.

Quando as vistorias
de campo indicarem
a existência de
feições de
instabilidade ou
mesmo
deslizamentos
pontuais.

AÇÕES A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO
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AÇÕES A SEREM
EXECUTADAS PELO APOIO
TÉCNICO

Declarar MUDANÇA DE NÍVEL;
Comunicar o apoio Técnico sobre MUDANÇA DE NÍVEL;
Realizar VISTORIAS de campo visando verificar a ocorrência de
deslizamentos e feições de instabilização. Devem ser iniciadas pelas Áreas
de Risco;
Obtenção do dado pluviométrico;
Cálculo do acumulado de chuvas;
Recebimento da previsão meteorológica;
Transmissão ao apoio Técnico do dado pluviométrico e nível vigente;
Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL.
Conscientização da população das Áreas de Risco;
Obtenção do dado pluviométrico;
Cálculo do acumulado de chuvas;
Recebimento da previsão meteorológica;
Transmissão ao apoio Técnico do dado pluviométrico e nível vigente;
Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL.
Declarar MUDANÇA DE NÍVEL;
Comunicar o apoio Técnico sobre MUDANÇA DE NÍVEL;
Realizar VISTORIAS de campo;
RETIRADA da população das Áreas de Risco eminente;
Obtenção do dado pluviométrico;
Cálculo do acumulado de chuvas;
Recebimento da previsão meteorológica;
Transmissão ao apoio Técnico do dado pluviométrico e nível vigente;
Agilizar os meios necessários para POSSÍVEL retirada da população nas
demais áreas de Risco;
Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL.
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Manter Técnicos em plantão
para o acompanhamento e
análise da situação;



Enviar previsões meteorológicas.



Manter Técnicos em plantão
para o acompanhamento e
análise da situação;



Enviar previsões meteorológicas.



Deslocamento de Técnicos para
o acompanhamento da situação
e avaliação da necessidade de
medidas complementares;



Enviar previsões meteorológicas.
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ALERTA
MÁXIMO

Quando ocorrerem
deslizamentos
generalizados.

Fonte: PMSB, 2014. Adaptado pelo autor, 2022.
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Declarar MUDANÇA DE NÍVEL;
Comunicar o apoio Técnico sobre MUDANÇA DE NÍVEL;
Proceder a retirada da população das Áreas de Risco e demais áreas
necessárias;
Obtenção do dado pluviométrico;
Cálculo do acumulado de chuvas;
Recebimento da previsão meteorológica;
Transmissão ao apoio Técnico do dado pluviométrico e nível vigente;
Avaliação da necessidade de MUDANÇA DE NÍVEL.
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Deslocamento de Técnicos para
o acompanhamento da situação
e avaliação da necessidade de
medidas complementares;



Enviar previsões meteorológicas.

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

ETAPA

04

ELABORAÇÃO

DE

PROGNÓSTICOS

E

DE

ALTERNATIVAS

PARA

A

UNIVERSALIZAÇÃO: OBJETIVOS E METAS
Esta etapa envolve a formulação de estratégias para o atendimento das diretrizes para
alcançar os objetivos e metas definidas para o PMSB como sendo necessidades de serviços
públicos de saneamento básico. Coerente com o diagnóstico, os objetivos e metas do PMSB
foram definidos coletivamente a partir de discussões com os diversos segmentos da
sociedade, com o Comitê Executivo e de Coordenação do PMSB. De forma coerente e
orientada, foram propostos objetivos e metas de curto (anual ou até 4 anos), médio (entre 4 e
8 anos) e longo prazo (acima de 8 e até 20 anos) para a universalização, admitidas soluções
graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais Planos Setoriais.
A definição de prioridade, para execução dos projetos, será dada de acordo com a
avalição de viabilidade e demanda de início de execução das ações. A avaliação se embasa
em critérios objetivos, almejando a eficiência e aplicabilidade do plano, considerando os
apontamentos do diagnóstico atual do sistema, bem como a busca pela eficiência dos serviços
e as necessidades sociais. Assim, segue o quadro explicativo.
Quadro 10: Horizonte temporal.

HORIZONTE TEMPORAL
Prazo

Curto Prazo
De 4 até 8 anos

Médio Prazo
De 8 até 12 anos

Longo Prazo
de 12 até 20 anos

PRIORIDADES
Prioridade 01

Início imediato/emergencial das ações propostas, entre os anos
3 primeiros anos do planejamento.

Prioridade 02

Início não imediato das ações propostas, podendo iniciar-se
entre os anos 4 e 10.

Prioridade 03

Início não imediato das ações propostas, podendo iniciar-se
entre os 10 primeiros anos.

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

4.1 CENÁRIOS ALTERNATIVOS: DEMANDAS POR SERVIÇOS DE SANEAMENTO
BÁSICO
A elaboração dos cenários leva em conta as demandas Estrutural e Estruturante que
permitem orientar o processo de planejamento do saneamento básico, identificando assim as
soluções que se compatibilizam com o repasse de recursos, crescimento econômico, a
sustentabilidade ambiental, a prestação dos serviços e a equidade social no município.
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Obviamente, a importância do processo prospectivo não é de “adivinhar” o futuro, mas
de identificar os cenários, possíveis e admissíveis, ponderá-los em função da respectiva
probabilidade de ocorrência e, em função dessa análise, (re)definir a trajetória considerada
mais adequada da política e das ações de saneamento municipal.
Buscamos estabelecer cenários que representem aspirações sociais factíveis de
serem atendidas nos prazos estabelecidos. Em resumo, esses cenários têm por objetivo
identificar, dimensionar, analisar e prever a implementação de alternativas de intervenção,
considerando a incerteza do futuro e visando ao atendimento das demandas da sociedade,
observando:
Cenário 1 – Otimista:
A participação social é considerada, a expansão urbana ocorre conforme diretrizes
estabelecidas, o incremento populacional é mínimo, a necessidade de adequações dos
sistemas de saneamento básico é mínima etc. Será ampliado os repasses até o ano de 2034,
considerando os recursos previstos e estimados no quadro geral das necessidades
estabelecidas dentro da abrangência temporal do Plano, com base no Índice do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM para investir nas “questões chaves” consideradas mais
adequadas para a política e as ações de saneamento municipal, levando em consideração as
principais tendências de desenvolvimento observadas no município no passado recente e
incorpora, como elemento diretivo, os principais vetores estratégicos de desenvolvimento
associados à mobilização de capacidade de modernização econômica e de desempenho do
sistema urbano.
Cenário 2 – Pessimista:
A participação social não é considerada, a expansão urbana ocorre de forma
desordenada, sem considerar as diretrizes estabelecidas, o incremento populacional é
máximo, há grande necessidade de adequação dos sistemas de saneamento básico etc. Não
será repassado até o ano de 2034 os recursos previstos e estimados no quadro geral das
necessidades estabelecidas dentro da abrangência temporal do Plano, com base no Índice
do Fundo de Participação dos Municípios – FPM para investir nas “questões chaves”
consideradas mais adequadas para a política e as ações de saneamento municipal.
Cenário 3 – Intermediário:
Uma mescla do cenário otimista e do pessimista. Será repassado até o ano de 2034
os recursos previstos e estimados no quadro geral das necessidades estabelecidas dentro da
abrangência temporal do Plano, com base no Índice do Fundo de Participação dos Municípios
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– FPM para investir nas “questões chaves” consideradas mais adequadas para a política e as
ações de saneamento municipal, levando em consideração as principais tendências de
desenvolvimento observadas no município no passado recente, considerando, para o futuro,
uma moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento associados a algumas
capacidades de modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano.
4.2 ALTERNATIVAS DE COMPATIBILIZAÇÃO DAS CARÊNCIAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO COM AS AÇÕES DECORRENTES DO
PLANO
Esta atividade consiste em analisar as disponibilidades e demandas futuras de
serviços públicos de saneamento básico no município, identificando as alternativas de
intervenção, considerando a redução gradativa ou a mitigação transitória dos déficits e as
deficiências na prestação dos serviços, de forma a se estabelecerem os cenários alternativos.
4.2.1 Das Tecnologias Convencionais às Tecnologias Apropriadas
A Lei nº 11.445/2007, em seu art. 2º, estabelece a necessidade da adoção de métodos,
técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais, bem como, a
utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos usuários
e a adoção de soluções graduais e progressivas (BRASIL, 2007). Assim, na atualidade, a
adoção de novos paradigmas tecnológicos torna-se uma necessidade. Para uma tecnologia
ser considerada apropriada alguns critérios serão atendidos, conforme apresentado.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 120 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

Quadro 11: Critérios apropriados.

CRITÉRIOS

CONCEITOS

Integração com o
Ecossistema

Deve exercer o menor impacto ambiental e favorecer a
integração com o ecossistema.

Desenvolvimento
Econômico e
Autonomia Local

Utilizar, preferencialmente, matérias-primas e energias locais,
favorecendo a autonomia e o desenvolvimento econômico local,
e sua inserção equilibrada na economia regional e nacional.

Baixo Custo

Ter uma ótima relação custo/benefício, com a menor imobilização
possível de capital e o menor custo operacional.

Absorvedora de Mão de
Obra

Privilegiar e absorver o máximo possível de mão de obra local,
regional e nacional, nesta ordem, visando ao desenvolvimento
socioeconômico sustentável – geração de renda, combate e
erradicação da pobreza.

Capacitação Acessível

Requer níveis de especialização da mão de obra com boa
disponibilidade e/ou de fácil capacitação, no nível local ou
regional, considerando os recursos disponíveis.

Menos Burocracia

Utilizar recursos tecnológicos/conhecimentos de domínio público
de acesso livre e gratuito (livres de patentes ou royalties).

Adaptabilidade e
Simplicidade

Deve ser de fácil entendimento e absorção, sendo assimilada
culturalmente com rapidez.

Fonte: Peças Técnicas relativas a Planos de Saneamento Básico. MC. 1º Edição, 2011. Adaptado pelo autor,
2022.
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4.3 OBJETIVOS E METAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

OBJETIVOS E METAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Horizonte Temporal

Objetivos e Metas

Curto Prazo
De 1 a 4 anos

Resolver carências de abastecimento, garantindo o fornecimento de água potável a toda a
população.
Garantir a universalização dos sistemas de abastecimento de água.
Ampliar os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano
e seu padrão de potabilidade.
Regularização de imóveis sem ligações ou com ligações clandestinas.
Realizar a Outorga de todos os poços de água, rurais, para consumo humano.
Dar atendimento aos padrões de potabilidade, nos termos da Portaria n°2914/11 do Ministério da
Saúde e à necessidade de melhoria progressiva da qualidade da água.
Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental.
Reforçar os mecanismos de fiscalização da qualidade da água distribuída.
Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas existentes e à implementação de novos
sistemas.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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4.4 OBJETIVOS E METAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO

OBJETIVOS E METAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Horizonte Temporal

Objetivos e Metas

Curto Prazo
De 1 a 4 anos

Organizar institucional, administrativa e operacionalmente o saneamento básico municipal.
Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação sanitária e ambiental.
Garantir a universalização do serviço de esgotamento sanitário.
Garantir a eficiência econômica do esgotamento sanitário com equidade social.
Despoluir rios e córregos e proteger e valorizar os mananciais, com destaque para os destinados
ao consumo humano.
Resolver carências de atendimento, garantindo o esgotamento a toda a população e a outras
atividades urbanas.
Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais atuais associadas à qualidade dos
meios hídricos, resultantes do não cumprimento da legislação vigente.
Melhorar e Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento de esgoto à realidade resultante
do desenvolvimento socioeconômico do município.
Desenvolver e/ou aperfeiçoar sistemas de coleta, armazenamento e tratamento de dados sobre
aspectos específicos relevantes em relação ao tratamento de esgoto.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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4.5 OBJETIVOS E METAS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVOS E METAS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Horizonte Temporal

Objetivos e Metas

Curto Prazo
De 1 a 4 anos

Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso à limpeza pública para
toda a população e atividade produtiva.
Colocar em prática o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais associadas à
salubridade ambiental, resultantes de falha no manejo dos resíduos sólidos.
Implantar, melhorar ou adaptar a infraestrutura de gestão humana relacionada à
gestão de resíduos.
Aprofundar o conhecimento relativo a situações de interferência entre os resíduos
sólidos e demais sistemas de saneamento.
Promover a comunicação com a sociedade e reforçar ações de educação
ambiental.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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4.6 OBJETIVOS E METAS PARA O MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA

OBJETIVOS E METAS PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA
Horizonte Temporal

Objetivos e Metas

Curto Prazo
De 2 a 4 anos

Modernização da rede pluvial.

Resolver carências de atendimento, garantindo drenagem para o manejo de águas pluviais a
toda população.
Difundir fundamentos doutrinários e uma cultura básica comum, relativos à defesa civil, no
âmbito do Município, com a finalidade de contribuir no processo de planejamento, articulação,
coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil local.
Controle das enchentes naturais na macrodrenagem: desenvolvimento de estudos e
implementação de medidas no sentido de analisar a possibilidade de controlar as cheias nos
cursos principais das bacias elementares do município.
Controle das enchentes na microdrenagem: desenvolvimento de estudos e implementação de
medidas no sentido de controlar alagamentos localizados.
Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental, articulando a
integração das políticas, programas e projetos de drenagem pluvial com as de outros setores
correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação).
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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ETAPA 05 DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS
OBJETIVOS E AS METAS
Os programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e metas foram
definidos coletivamente a partir de discussões com a participação cidadã, mediante os
diversos segmentos da sociedade, com o Comitê Executivo e de Comitê de Coordenação do
PMSB, pois a sua explicitação, feita de maneira organizada e clara, com documentos
estruturados em forma de planilhas, contendo as informações necessárias, garantindo a sua
compatibilidade com os respectivos Planos Plurianuais e com outros Planos governamentais
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento.
A programação das ações do PMSB foi desenvolvida em duas etapas distintas: uma
imediata, no início dos trabalhos, chamada de Programação de Ações Imediatas, e a outra
denominada Programação das Ações Resultantes do próprio desenvolvimento do PMSB.
5.1 FONTES DE FINANCIAMENTO
O Plano Municipal de Saneamento é um instrumento importante não só para o
planejamento e avaliação da prestação dos serviços, mas também para obtenção de recursos
financeiros. De acordo com a Lei, os Planos passam a ser um referencial para obtenção de
recursos. Os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala
econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços poderão ser contemplados com
benefícios de subsídios tarifários e não tarifários (art. 29, § 2º), os quais poderão ser,
dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos, diretos ou
indiretos, tarifários ou fiscais internos ou de prestação regional, conforme orientações do
PLANSAB (2019) exemplificado na figura abaixo:
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Figura 40: Fontes de financiamento.
Fonte: PLANSAB, 2019.

Fica evidente ainda a impossibilidade do município de realizar investimentos nesta
área sem a contribuição de políticas públicas para o Saneamento, provenientes do Governo
Federal, Estadual e Iniciativa Privada, e ainda, da própria gestão municipal, a fim de minimizar
à convergência dos recursos das diferentes instâncias para a consecução dos resultados.
Neste sentido, deverão ser consideradas algumas fontes de financiamento, bem como sua
espécie, conforme quadro abaixo:
Quadro 12: Fontes de financiamento e espécie de repasses orçamentários.

FONTES DE FINANCIAMENTO

ESPÉCIE

Prefeitura Municipal

Tarifas, Taxas e Preços Públicos. Transferências e
Subsídios.

Governo Estadual

Repasse de Recursos Orçamentários Onerosos e não
Onerosos do Estado.

Governo Federal

Repasse de Recursos Orçamentários Onerosos e não
Onerosos da União.

Outras Fontes

Investimento do Prestador de Serviço. Financiamento.

Fonte: PMSB, 2014. Adaptado pelo autor, 2022.

Por conta disso, neste sentido, para viabilizar a implementação da Política e dos
Serviços de Saneamento no município, se faz necessário a atuação de vários órgãos atuando
simultaneamente. Na Tabela 20 é sistematizada esta organização, com base no PLANSAB
(2019).
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Tabela 20: Fontes de Financiamento.

Quem?
Pública: Gov.
Municipal

O que Coordena?

Por meio de quem e no que atua?

Política Municipal de

Crescimento expressivo do orçamento mantendo

Saneamento Básico.

para o período abarcado pelo PMSB a ampliação
dos investimentos.

Política Estadual de
Pública: Gov. Estadual Saneamento Básico.

Repasse dos Recursos; Orçamentários Onerosos e
não Onerosos do Estado.

Política Federal de

Atua

Saneamento Básico.
Pública: Gov.
F ederal/Ministério das
Cidades
Política
Meio

por

meio

da

SNSA,

nas

ações

de

abastecimento de água, esgotamento sanitário,
manejo e tratamento dos resíduos sólidos urbanos e
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

Nacional de Por meio da Agência Nacional das Águas (ANA) atua
Ambiente,

de na gestão dos recursos hídricos.

Recursos Hídricos e de
Resíduos

Sólidos.

Conjuntamente com o
Ministério

do

Desenvolvimento

O Ministério do Meio Ambiente concentra sua
atuação no apoio à melhoria da gestão dos serviços,
em particular nas áreas de resíduos sólidos e recursos
hídricos.

Pública: Gov. Federal/
Social e Combate à
Ministério do Meio
Fome, coordena o
Ambiente
Comitê interministerial
para inclusão social e
econômica

dos

catadores de materiais
reutilizáveis

e

recicláveis.
Política Nacional de Atua na execução das ações, na operação e na
Saúde.

manutenção dos sistemas de saneamento voltados
para as populações indígenas. Por meio da

Pública: Gov. Federal/
Ministério da Saúde

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atua em
ações junto às populações rurais, populações das
reservas extrativistas, dos

remanescentes de

quilombolas e o utras populações tradicionais.
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Política

Pública: Gov.
Federal/
Ministério da
Integração
Nacional

Nacional

de Concentra suas iniciativas na implementação de

Desenvolvimento

sistemas

de

Regional.

multimunicipal
abastecimento

adução

de

e de

usos múltiplos (exemplo:

público

água

+

de

caráter

irrigação)

e

na

implementação de sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos urbanos.

Pública: Gov.
Federal
Ministério do
Desenvolvimento
Social e Combate à
Fome

Política

Nacional

de Atua nas ações de instalações de um milhão de

Assistência Social.

cisternas no semiárido e coordena o Programa
Brasil Sem Miséria que propõe um programa de
ampliação do acesso à água em áreas rurais.
São agentes Financeiros e principais operadores dos
recursos

de

empréstimo

(FGTS

e

FAT)

disponibilizados pela União para as ações de
Caixa Econômica Federal (CAIXA) e Banco
saneamento básico. A CAIXA desempenha também
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
a
função
de
mandatária
da
União
na
Social (BNDES).
operacionalização dos contratos com recursos do
OGU.
Privada/Outros:
Prestadores de Serviço

Disponibilidade de
caixa

Investimento

do

Prestador

de Serviço.

Fonte: PLANSAB (2019). Adaptado pelo autor, 2022.

5.2 VIABILIDADE DO PLANO
A disponibilidade de recursos visando a universalização do saneamento é fator
fundamental para sustentabilidade do Plano especialmente para a execução do que ora está
planejado.
O Orçamento Público do Município é composto por três Leis: a que contempla o Plano
Plurianual - PPA, a que indica as Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual
– LOA.
É fundamental destacar que a provisão de investimentos em saneamento básico está
estabelecida no planejamento da administração municipal, a partir do PPA – Plano Plurianual
2022/2025. Para entendimento, é apresentada na tabela abaixo a previsão de investimento
no Saneamento Básico, conforme PPA em vigência no município.
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Tabela 21: Previsão de investimento no Saneamento Básico, conforme PPA em vigência
no município.

AA – ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2022
R$ 280.800,00

2023
R$ 308.880,00

2024
R$ 339.768,00

2025
R$ 380.540,16

ES – ESGOTAMNETO SANITÁRIO
2022
R$ --

2023
R$ --

2024
R$ --

2025
R$ --

RS – RESÍDUOS SÓLIDOS
2022
R$ 372.600,00

2023
R$ 409.860,00

2024
R$ 450.846,00

2025
R$ 504.947,52

AP/DU – MANEJO DE ÁGUA PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA
2022
R$ --

2023
R$ --

2024
R$ --

2025
R$ --

Fonte: PPA, 2022.

Dessa forma, não é difícil perceber que, a receita pública do ponto de vista do
Orçamento Público se divide em orçamentária e extraorçamentária:
a) Receita orçamentária: São as receitas que podem ser previstas no orçamento e
constituem fonte para o pagamento das despesas autorizadas.
b) Receita extraorçamentária: São as receitas que não podem ser previstas no
orçamento ou que têm caráter transitório.
Ao avaliar a previsão de investimento, descrita no PPA 2022 – 2025, constatou-se que
os investimentos previstos são exclusivos para o abastecimento de água da área rural e para
a gestão de resíduos sólidos (urbano e rural). Percebe-se que não há previsão orçamentária
para a área de esgotamento sanitário, visto que é uma área de importância ambiental, mas
não atendida pelo município. Em relação ao manejo de águas pluviais e de drenagem urbana
constatou-se que os investimentos previstos estão diluídos dentro de várias ações da
secretária de obras.
A despesa orçamentária segundo o orçamento se divide: despesa orçamentária e
despesa extraorçamentária.
a) Despesa orçamentária: compreende o rol de gastos fixados Lei Orçamentária ou
em leis especiais destinados à execução de obras e serviços públicos.
b) Despesa extraorçamentária: é aquela paga à margem da Lei Orçamentária e,
portanto, independente de autorização do legislativo.
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Tabela 22: Receita e Despesa Orçamentária e Extraorçamentária e Resultado Final.

CÓDIGO

AA

ÁREA

Abastecimento de
Água

Esgotamento
Sanitário

ES

RS

AP/DU

Resíduos Sólidos

Águas
Pluviais/Drenagem
Urbana

RECEITA

DESPESA

(R$)

(R$)

Orç.

Orç.

11.500,00

151.449,80

Extr.

Extr.

Orç.

Orç.

0,00

0,00

Extr. 0,00

Extr.

Orç.

Orç.

0,00

360.000,00

Extr.

Extr.

Orç.

Orç.

0,00

0,00

Extr.

Extr.

RESULTADO
(+/-) (R$)

- 139.949,80
--0,00
--- 360.000,00
--0,00
---

Fonte: PPA, 2022.

Já com relação à despesa orçamentária, esta se divide em duas grandes categorias
econômicas: despesa corrente e despesa de capital.
a) Despesa corrente: classificam-se neste grupo, todas as despesas que não
contribuem, diretamente, para a aquisição de um bem de capital ou que não dizem respeito à
amortização da dívida consolidada.
b) Despesa de capital: são aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a
formação ou aquisição de um bem de capital, bem como as despesas relacionadas à
amortização da dívida consolidada.
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Tabela 23: Despesa Corrente e Despesa de Capital orçado, conforme PPA em vigência no
município.

CÓDIGO

ÁREA

DESPESA
CORRENTE
(R$)

AA

Abastecimento de Água

136.058,80

15.391,00

ES

Esgotamento Sanitário

---

---

RS

Resíduos Sólidos

360.000,00

---

AP/DU

Águas Pluviais/Drenagem
Urbana

---

---

DESPESA CAPITAL
(R$)

Fonte: PPA, 2022.

A implementação do Plano, leva em conta a definição de Programas, Projetos e Ações
necessárias para atingir os Objetivos e as Metas, levando em conta a capacidade de
investimentos do Município, relacionados às demandas das projeções advindas do
crescimento populacional e a caracterização do déficit identificado.
A análise, demonstra a viabilidade da sua implementação com o repasse de recursos
não onerosos, e apresenta a limitação do Orçamento Público do Município, para suportar os
investimentos previstos nos Programas, Projetos e Ações. Mesmo tendo o município optado
por não indicar sua capacidade de endividamento, considerando a análise contábil, está
reconhecido que há necessidade da aplicação de recursos adicionais de outras fontes, nos
termos da projeção estimada de repasse de recursos, que não de receitas advindas da
prestação dos serviços.
A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento
Básico deverá estimular a administração municipal na busca de alternativas de captação de
recursos em diferentes fontes. O Plano desenvolveu com base nos critérios do governo federal
uma análise quanto a sua viabilidade em diversos aspectos, que por vim indicam a viabilidade
da sua própria realização e consequentemente dos seus produtos. As ações propostas no
Plano estão factíveis e condizentes com a realidade do município.
Os aspectos que foram avaliados na realização do estudo de viabilidade do Plano,
aplicado ao saneamento básico.
5.2.1 Estudo de viabilidade do Plano
O Plano desenvolveu com base nos critérios do governo federal uma análise quanto a
sua viabilidade em diversos aspectos, que por vim indicam a viabilidade da sua própria
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realização e consequentemente dos seus produtos. As ações propostas no Plano estão
factíveis e condizentes com a realidade do município.
Os aspectos que foram avaliados na realização do estudo de viabilidade do Plano,
aplicados ao saneamento básico se apresentam na figura abaixo:

Figura 41: Enfoques do estudo de viabilidade do Plano.
Fonte: Peça Técnicas, 2011.

Os aspectos avaliados na realização do estudo de viabilidade do Plano, aplicados ao
saneamento básico, apresentam-se a seguir:
Tabela 24: Legenda do Estudo de Viabilidade Técnica.

ASPECTOS DA ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA
VIÁVEL

V

INVIÁVEL

I

Tem previsão no PPA de disponibilidade de
recursos financeiros próprios

1

Não tem previsão no PPA de disponibilidade
de recursos financeiros próprios

2

Tem suporte financeiro para contrapartida,
promover ajuste na LO, LDO e PPA

3

Tem suporte financeiro para pagamento de
parcelas, promovendo ajuste na LO, LDO e
PPA.

3’

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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Tabela 25: Viabilidade do Plano: Recursos próprios do município.

Econômica

Técnica

Ambiental

Institucional

Política

Sociocultural

ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Abastecimento de Água

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

Esgotamento Sanitário

I²

I²

I²

I²

I²

I²

Resíduos Sólidos

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

Manejo de Águas
Pluviais/Drenagem Urbana

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

V¹

ÁREA TEMÁTICA

Fonte: PPA, 2022.

Tabela 26:Viabilidade do Plano: Repasse de Recursos de fontes não onerosas.

Econômica

Técnica

Ambiental

Institucional

Política

Sociocultural

ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Abastecimento de Água

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

Esgotamento Sanitário

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

Resíduos Sólidos

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

Manejo de Águas
Pluviais/Drenagem Urbana

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

V(2)(3)

ÁREA TEMÁTICA

Fonte: PPA,2022.

Tabela 27: Viabilidade do Plano: Repasse de Recursos de outras fontes onerosas.

Econômica

Técnica

Ambiental

Institucional

Política

Sociocultural

ANÁLISE DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Abastecimento de Água

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

Esgotamento Sanitário

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

Resíduos Sólidos

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

Manejo de Águas
Pluviais/Drenagem Urbana

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

V(2)(3’)

ÁREA TEMÁTICA

Fonte: PPA, 2022.

Dentro deste conjunto imaginado, com base na realidade atual, as evidências
demonstram que a prestação dos serviços no município, na busca da universalização, não
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apresenta sustentabilidade financeira global, necessitando de ajustes tarifários e/ou aporte de
repasse de recursos de outras fontes não onerosos para os usuários dos serviços.
Por fim, é importante ressaltar que os dados apresentados são indicativos, e que o
Plano é factível e condizente com a realidade do município, levando em conta o contexto
deste estudo realizado, implicando em considerar os vários aspectos para a viabilidade do
Plano.
5.3 ESTIMATIVA SIMULADA DE INVESTIMENTO PARA PROGRAMAS, PROJETOS E
AÇÕES DO PMSB, COM BASE NA PROJEÇÃO NO PLANSAB, LEVANDO EM
CONTA O ÍNDICE DO FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Com base na proposta do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB),
elaborada pelo Governo Federal e coordenada pelo Ministério das Cidades, prevista na Lei de
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico - Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo
Decreto nº 7.217/2010, o desafio é a universalização dos serviços de saneamento básico.
Um importante elemento a ser orientador dos programas é o adequado balanceamento
entre medidas estruturais e medidas estruturantes, com a valorização destas últimas,
premissa central para a lógica dos investimentos planejados no âmbito do Plano Nacional de
Saneamento Básico (2019). No PLANSAB foram previstos três programas para a
operacionalização da Política Federal de Saneamento Básico:

−

Programa 1: Saneamento Básico Integrado

−

Programa 2: Saneamento Rural

−

Programa 3: Saneamento Estruturante

A estratégia de três programas, que se iniciem legitimados pelo Plano Nacional e se
tornem fortes, reconhecidos e, principalmente, perenes, poderá garantir eficiência e
estabilidade na execução da Política.
Neste contexto, as medidas estruturantes deverão contemplar as áreas de: gestão
(compreendendo a implantação de sistemas de informação, elaboração de Planos de
saneamento, entre outras medidas); apoio à prestação de serviços (compreendendo
elaboração de projetos, gestão orçamentária e financeira, entre outras); capacitação e
assistência técnica (articulando e integrando um conjunto de instituições e entidades na busca
de promover o desenvolvimento institucional do setor mediante soluções de capacitação,

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 135 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

intercâmbio técnico e extensão tecnológica); e desenvolvimento científico e tecnológico
(fomentando a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias adaptadas às realidades locais).
Considerando as metas no PLANSAB (2020), que foram atualizados para o período de
2019 a 2033 e levando em conta os investimentos, tanto estrutural como estruturante,
apresentamos na tabela abaixo, uma simulação de necessidades de investimentos locais para
um período de vinte anos, com base no índice do FPM.
Fica evidente ainda a impossibilidade do município de realizar investimentos nesta área
sem a contribuição de políticas públicas para o Saneamento, provenientes do Governo
Federal, Estadual e Iniciativa Privada, a fim de minimizar a convergência dos recursos das
diferentes instâncias para a consecução dos resultados.
Neste sentido, para viabilizar a efetivação e implementação do Plano Municipal de
Saneamento Básico no município, se faz necessário a atuação de vários órgãos atuando
simultaneamente. Na tabela a seguir é sistematizada esta organização, com base no
PLANSAB (2020).
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Tabela 28: Necessidade de investimentos em medidas estruturais, estruturantes, segundo componentes do saneamento básico e origem
dos recursos (em milhões de reais).

ESTIMATIVA SIMULADA DE INVESTIMENTO PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
DE SANEAMENTO BÁSICO
ESTRUTURAL
ANO/ORIGEM

ESTRUTURANTE

PLANSAB
(em milhões de reais) conforme
metas
estabelecidas

% devido ao Município com
base no índice do FPM 0.60%

PLANSAB
(em milhões de reais)
conforme metas
estabelecidas

% devido ao
Município com base
no índice do FPM
0.60%

Água

98.273,00

R$ 50.631,60

43.876,00

R$ 22.657,80

Esgotos

183.973,00

R$ 93.999,60

31.025,00

R$ 15.135,60

RSU

19.188,00

R$ 9.313,80

9.541,00

R$ 4.702,80

Drenagem Urbana

30.949,00

R$ 16.312,80

48.307,00

R$ 24.910,20

Gestão

-x-

-x-

132.750,00

R$ 67.407,00

TOTAL

332.383,00

R$ 172.057,80

265.499,00

R$ 103.864,20

2019
a 2033

Fonte: PLANSAB, 2020.
(1) Os valores resultam das previsões de necessidade de investimentos baseadas no Cenário Busca da Universalização. (2) Incluem-se os recursos provenientes do OGU,
FGTS, FAT e outros recursos de empréstimo federais. (3) Incluem-se os recursos provenientes de agências internacionais, prestadores de serviços, orçamentos estaduais e
municipais, mercado financeiro e setor privado, dentre outros.
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5.4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL
Quadro 13: Programas, Projetos e Ações para o Abastecimento de Água Potável.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Soluções Para os Problemas Mais Frequentes

Imediatas/E
mergenciais
Até 3 anos

Horizonte Temporal
Curto
Médio
Prazo
Prazo
De 4 a 8 De 9 a 12
anos
anos

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Obtenção de outorga do direito de uso da água subterrânea de todos os
poços RURAIS.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Modernização do modelo de gestão.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Preservação de mananciais (que pode ser feito em parceria com órgãos
ambientais e Comitê da Bacia Hidrográfica).

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Implantação de macro e micromedição.

CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Recuperação e ampliação das estruturas físicas e trocas de tubulações
obsoletas.
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Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Reavaliação/Implantação do Plano Tarifário na área rural, onde há
tratamento da água.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Constituição de mecanismos específicos de financiamento para garantir a
implantação de soluções de abastecimento de água em aglomerados
rurais ou no meio disperso.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Criação de um programa de formação profissional para a gestão técnica
dos sistemas de abastecimento de água.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Lançamento de uma campanha de sensibilização da população para as
questões da qualidade, da racionalização do uso da água e da adimplência
do pagamento.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Desenvolvimento de um programa de aproveitamentos hidráulicos de fins
múltiplos.

Federal/Estadual/ Municipal/
Prestador de Serviços

Implementação de um programa de infraestrutura de abastecimento de
água na área rural e áreas carentes da rede urbana.
Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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5.5 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Quadro 14: Programas, Projetos e Ações para o Esgotamento Sanitário.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Soluções Para os Problemas Mais Frequentes

Imediatas/
Emergenci
ais
Até 3 anos

Horizonte Temporal
Curto
Médio
Prazo
Prazo
De 4 a 8
De 9 a 12
anos
anos

Longo
Prazo
de 13 até
20 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Recuperação e ampliação das estruturas físicas e troca de dispositivos
individual existentes.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Modernização do modelo de gestão.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Prever implantação em etapas adequadas à demanda social e às
condições técnicas.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Adoção de tecnologia de infraestrutura
socioeconômica e ambiental local.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

adequada

à

realidade

Iniciar a implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do
município no exercício seguinte à conclusão do projeto executivo.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Avaliação do Plano Tarifário de acordo com a realidade socioeconômica
do município.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços
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Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos
especificamente a relativa à liberação de construções.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

competentes,

Constituição de mecanismos específicos de financiamento para garantir a
implantação de soluções de esgotamento sanitário em aglomerados rurais
ou no meio disperso.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Criação de um programa de formação profissional para a gestão técnica
dos sistemas de esgotamento sanitário.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Lançamento de campanha de sensibilização da população para as
questões da saúde, vetores, poluição dos corpos hídricos e da adimplência
do pagamento.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Desenvolvimento de um programa de aproveitamento dos efluentes
tratados para fins comerciais.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 141 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

5.6 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Quadro 15: Programas, Projetos e Ações para a Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Soluções Para os Problemas Mais Frequentes

Imediatas/
Emergenci
ais
Até 3 anos

Horizonte Temporal
Curto
Médio
Prazo
Prazo
De 4 a 8
De 8 a 12
anos
anos

Longo
Prazo
de 12 até
20 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Recuperação e ampliação das estruturas físicas e trocas de equipamentos

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Implantar Coleta Seletiva na área rural

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Modernização do modelo de gestão, com equipe técnica especializada
para fins de controle, fiscalização e registros.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Implantar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Criação de um programa de formação profissional para a gestão técnica
do sistema de limpeza urbana.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços
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Implantação do Plano Tarifário.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Desenvolvimento de programas de aproveitamentos dos materiais
coletados para fins comerciais.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Construção, Recuperação ou Melhoria do aterro destinado ao recebimento
de resíduos de construção civil, volumosos, poda, capina.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Lançamento de uma campanha de sensibilização da população referente
à educação ambiental, coleta seletiva e demais fins ambientais.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Inserção de catadores e de cooperativas nas atividades de coleta e de
reciclagem.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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5.7 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS E METAS PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
E DRENAGEM URBANA.
Quadro 16: Programas, Projetos e Ações para o Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
URBANA
Soluções Para os Problemas Mais Frequentes

Imediatas/
Emergenci
ais
Até 3 anos

Horizonte Temporal
Curto
Médio
Prazo
Prazo
De 4 a 8
De 8 a 12
anos
anos

Longo
Prazo
de 12 até
20 anos

FONTES DE
FINANCIAMENTO

Instalação de drenagem para o manejo de águas pluviais urbanas
adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Estabelecimento de zoneamento, com restrições à ocupação conforme o
risco de inundação.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Prevenção contra inundações: estudo e implementação de medidas no
sentido de evitar o aparecimento de zonas críticas de inundação.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Manutenção preventiva das bocas de lobo.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Limpeza e dragagem dos arroios.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços
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Captação e utilização de águas pluviais para fins menos nobres.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Priorização de materiais com maior grau de permeabilização em vias
públicas.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Controle de Vetores e monitoramento de resíduos sólidos na drenagem.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Mobilizar e ampliar a atuação e organização da Defesa Civil Municipal e
promover uma qualificação técnica, com eficiência, eficácia e motivação no
âmbito do Município.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Controle das enchentes naturais na macrodrenagem: desenvolvimento de
estudos e implementação de medidas no sentido de analisar a
possibilidade de controlar as cheias nos cursos principais das bacias
elementares do município.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Adequação da legislação vigente; necessidade de implantação do Plano
Diretor - item de Drenagem Urbana.

Federal/Estadual/
Municipal/ Prestador
de Serviços

Fonte: Zanella Consultoria &Engenharia Ambiental, 2022.
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9.10 OUTRAS SUGESTÕES DE PLANO DE AÇÃO

DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

SANEAMENTO URBANA DA SAÚDE PÚBLICA
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROJETO
OBJETIVO

Criar ferramentas para acompanhamento dos resultados e metas estabelecidas no contrato de concessão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

AÇÕES

Estudar a viabilidade da contratação de verificador independente, ou outra forma de fiscalização, para acompanhamento dos
indicadores de água e esgotamento sanitário;
Capacitar os servidores municipais para acompanhamento dos indicadores de água e esgoto;
Manter programa permanente de orientação técnico urbanístico acerca dos métodos construtivos, dimensionamentos, operação e
manutenção dos sistemas individuais de tratamento;
Fiscalização da implantação de sistema de coleta tratamento de esgoto individual ou coletivo.

METAS

Desenvolver ferramentas para acompanhamento dos resultados e metas estabelecidas no contrato concessão dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário

PRAZO

Contínuo, do ano 1 ao 20

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE
AVALIAÇÃO
ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Prefeitura Municipal de Barracão e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Concessionária de Água e Esgoto
ATENDE
NÃO ATENDE
Desenvolver
e
disponibilizar
ferramentas
para Não desenvolver ou não disponibilizar ferramentas para
acompanhamento da concessão, de forma dinâmica.
acompanhamento da concessão, de forma dinâmica.
Orçamento: Prefeitura Municipal de Barracão e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO SANEAMENTO BÁSICO

PROJETO

CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E/OU AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS NO
SANEAMENTO BÁSICO COM ÊNFASE EM DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA

OBJETIVO

Capacitar os agentes comunitários de saúde e/ou agentes de combate a endemias para atuar de forma preventiva e corretiva nas
questões de saneamento básico.

AÇÕES

Planejar e executar projetos de educação continuada especializada;
Desenvolver capacitações relacionadas às transmissões de doenças de veiculação hídrica;
Realizar capacitações periódicas com os agentes comunitários de saúde e/ou agentes de combate a endemias;
Elaborar Programa de Controle de Vetores e Zoonoses via Manejo integrado de Pragas e Educação em Saúde e Ambiental.

METAS

Capacitar os agentes comunitários de saúde e/ou agentes de combate à endemias por meio da educação.

PRAZO

Curto.

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE
AVALIAÇÃO
ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Saúde
ATENDE
Desenvolvimento de ações, no mínimo uma vez ao ano, e
capacitação dos agentes do município.
Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Não desenvolvimento de ações, no mínimo uma vez ao ano, e
capacitação dos saúde do município.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL NO SANEAMENTO BÁSICO
MOBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM AÇÕES POR MEIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

PROJETO
OBJETIVO

Manter a população informada e conscientizada. Deverão ser desenvolvidas ações para estruturar campanhas e ações
periódicas de educação ambiental nos quatro eixos do saneamento.

AÇÕES

Implantação de Programas de Educação Socioambiental concomitante com a execução das obras;
Estruturar campanhas e ações periódicas de educação ambiental para manter permanentemente orientação a população quanto a
necessidade do uso correto da rede coletara de esgoto e manutenção dos sistemas de fossa e filtro anaeróbico;
Realizar eventos de educação ambiental em escolas públicas e logradouros municipais abordando os 4 eixos do saneamento
básico: resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial.

METAS

Desenvolver planos e mobilizar a população e escolas em ações de educação ambiental.

PRAZO

Curto.

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

AVALIAÇÃO
ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Esporte,
Lazer e Cultura, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Saúde.
ATENDE
NÃO ATENDE
Desenvolver plano e mobilizar a população, no mínimo uma vez Não desenvolver plano ou não mobilizar a população, no mínimo
ao ano, para ações de educação ambiental.
uma vez ao ano, para ações de educação ambiental.
Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
CRIAÇÃO DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL – OUVIDORIA

PROJETO
OBJETIVO

Manter canal de comunicação aberto e imediato com a população nas questões de saneamento básico. Deverão ser
desenvolvidas ações para receber e processar reclamações, solicitações e demandas.

AÇÕES

Divulgar e apoiar à população;
Receber e processar reclamações, solicitações e demandas;
Apoiar a fiscalização dos contratos de saneamento básico.

METAS

Atender a população nas questões de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, limpeza urbana e águas
pluviais.
Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes, especificamente a relativa à liberação de construções.
Fiscalização das construções para que não sejam ligadas as águas pluviais às redes de esgoto sanitário.
Fiscalização da implantação de sistema de coleta tratamento de esgoto individual ou coletivo.

PRAZO

Curto.

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

AVALIAÇÃO

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Saúde,
Concessionária de Água e Esgoto e Agência Reguladora
Equipe: Multidisciplinar
ATENDE
NÃO ATENDE
Se o canal de comunicação estiver ininterruptamente em Se o canal de comunicação não estiver em devido
funcionamento ao longo do ano.
funcionamento ou apresentar interrupções injustificadas ao
longo do ano.
Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

IDENTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS IRREGULARES DE ESGOTOS

PROJETO

CAMPANHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CONEXÕES E LANÇAMENTOS IRREGULARES DE ESGOTOS EM RIOS CÓRREGOS
E REDES DE DRENAGEM

OBJETIVO

Identificar, diagnosticar e corrigir lançamentos indevidos de esgotamento sanitários em rios, córregos e redes de drenagem,
evitando a poluição ambiental e garantindo sistema separador absoluto.

AÇÕES

Realizar campanhas de campo para diagnóstico de lançamentos irregulares
Realizar estudos e projetos para correção de lançamentos irregulares
Criação de um modelo de gestão profissional técnico para garantir e prevenir a regularização de todas as áreas sem ou com
esgotamento sanitário irregular
Criar/atualizar cadastro da rede coletora de esgoto

METAS

Alcançar e garantir sistema separador absoluto

PRAZO

Curto.

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Concessionária de Água e Esgoto

AVALIAÇÃO

ORÇAMENTOS/RECURSOS

ATENDE
Se sistema separador absoluto estiver devidamente instalado e
operando, ao longo do período avaliado.

NÃO ATENDE
Se sistema separador absoluto não estiver devidamente
instalado ou fora de operação, sem justificativa válida, ao longo
do período avaliado.

Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA

UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE À
CONCLUSÃO DO PROJETO EXECUTIVO

PROJETO
OBJETIVO

Garantir a universalização do esgotamento sanitário e Adoção de tecnologia de infraestrutura adequada à realidade
socioeconômica e ambiental local.

AÇÕES

Elaboração de um projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário da área urbana que contemple os levantamentos planialtimétrico, social, ambiental e cadastral, de todos os imóveis;
Elaboração de um projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário para as Macrozonas Urbanas de Uso Controlado e para
zona rural que contemple o levantamento do número de propriedades com residência e seu respectivo sistema de disposição final
do esgoto doméstico. O projeto deverá propor a forma adequada de intervenções que atendam a legislação vigente no que se
refere a disposição de esgotos domésticos;
Desenvolver estudos para a implantação de solução para coleta, tratamento e disposição final do esgoto nos aglomerados
URBANOS;
Prever implantação em etapas adequadas à demanda social e às condições técnicas;
Análise e elaboração de convênio para concessão dos serviços de esgotamento sanitário para operador privado, nas zonas urbana
e rural.

METAS

Atingir índices de universalização do esgotamento sanitário (30% da população urbana).

PRAZO

Longo.

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e/ou Concessionária de Água e Esgoto

AVALIAÇÃO

N.A

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA

MELHORIA CONTÍNUA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO TRATAMENTO E NA DISTRIBUIÇÃO DE ABASTECIMENTO ÁGUA RURAL

PROJETO
OBJETIVO

Garantir o abastecimento constante e de qualidade para a população. Desenvolvidas ações de ampliação do sistema de reserva
e abastecimento e de melhorias nos sistemas de tratamento.

AÇÕES

Implantar melhorias no tratamento da água para distribuição
Implantar infraestrutura para garantir a regionalidade do abastecimento
Realizar análises da qualidade de água distribuída
Realizar a outorga de todos os poços rurais
Implantação de reservatórios conforme aumento de demanda, considerando as regiões específicas
Recuperação e ampliação das estruturas físicas e trocas de tubulações obsoletas.

METAS

Aumentar a eficiência e qualidade do tratamento da água potável na distribuição de abastecimento

PRAZO

Médio

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde (VIGIÁGUA) e Concessionária de Água e Esgoto

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se houver melhorias ou manutenção na qualidade do tratamento
da água ao longo do ano, comparado ao ano anterior.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se houver redução na qualidade do tratamento da água ao longo
do ano, comparado ao ano anterior.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA

ATUALIZAÇÃO TARIFÁRIA E CADASTRAL DE ÁGUA
EFICIÊNCIA ECONÔMICA NAS REVISÕES TARIFÁRIAS DAS CONCESSÕES DE ÁGUA

PROJETO
OBJETIVO

Garantir a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços com economicidade e modicidade tarifária. Desenvolvidas
ações de acompanhamento às revisões tarifárias, e de atualização dos cadastros das economias beneficiadas pela tarifa social.

AÇÕES

Acompanhar as revisões tarifárias junto à agência reguladora
Atualizar o cadastro das economias beneficiadas pela tarifa social

METAS

Garantir revisões tarifárias justas e sustentáveis.

PRAZO

Médio

PRIORIDADE

02

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamentos, Secretaria de
Assistência Social, Trabalho e Habitação e Concessionária de Água e Esgoto

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se as revisões tarifárias, justas, de água forem devidamente
certificadas.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se as revisões tarifárias, justas, de água não forem devidamente
certificadas.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA IMPLANTAÇÃO DE TARIFA DE ÁGUA
TARIFA SOCIAL PARA A POPULAÇÃO RURAL

PROJETO
OBJETIVO

Garantir a prestação dos serviços com modicidade tarifária para a população rural e minimizar custo para a prefeitura.

AÇÕES

Atualizar cadastro social;
Gestão de economia gerada à população beneficiada;
Criar, junto com os beneficiários, associações comunitárias para gestar a arrecadação;
tarifária com a finalidade de manter fundo financeiro para manutenção dos poços, passando a responsabilidade para a associação,
a qual representa a comunidade – neste caso a prefeitura pode ofertar o poço, juntamente com a outorga, mas a manutenção e o
tratamento ficam por conta dos usuários.
Outra forma, é a prefeitura continuar com o controle, porém, aplicar a tarifa aos usuários para custear as despesas com a
manutenção e o tratamento.

METAS

Garantir tarifa social para a população beneficiária.

PRAZO

Médio

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

AVALIAÇÃO

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamentos e Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação
ATENDE
NÃO ATENDE
Se tarifa social para serviços de água estiver vigente, Se tarifa social para serviços de água não estiver vigente ou não
beneficiando a população e apresentar base de cadastro beneficiar a população ou não apresentar base de cadastro
atualizada da população beneficiada.
atualizada da população beneficiada.
Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA

GESTÃO ADMINISTRAVIVA
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO
OBJETIVO

Criação de um departamento municipal específico, viabilizando a gestão de informações, capital humano e equipamentos
envolvidos.

AÇÕES

Reforço da capacidade fiscalizadora dos órgãos competentes
Apresentação de relatório semestral, à Prefeitura Municipal, elaborado pela Companhia prestadora do serviço, durante a vigência
de seu contrato, com indicativos dos serviços prestados, bem como das condições da água abastecida.
Fiscalização pelo órgão municipal competente, no Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
Fiscalização da implantação de redes de abastecimentos em novos loteamentos.
Realização de cronograma de limpezas periódicas nos reservatórios rurais fechados e abertos.
Implantação de um programa de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, tanto de água bruta quanto nos de água
tratada
Programa de revitalização das estruturas do SAA do município, mantendo as unidades componentes destes sistemas sempre em
boas condições de septicidade e estéticas, tais como as edificações das estações de tratamento de água, os reservatórios de água
tratada, estações elevatórias, sistemas de contenção etc.

METAS

Ter um sistema de gestão com uma equipe técnica para criar uma base de dados.

PRAZO

Médio

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e/ou Concessionária de Água e Esgoto e/ou Agência Reguladora, conforme suas atribuições
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Concessionária de Água e Esgoto

AVALIAÇÃO

ATENDE
Criação ou designação de departamento de regulação.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal e/ou Agência Reguladora e/ou Concessionária de Água e Esgoto
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Não criação ou designação de departamento de regulação.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
PROGRAMA

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

PROJETO

DESENVOLVIMENTO PRÁTICO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO

Cumprir o dispositivo legal da Política Nacional de Resíduos Sólidos e Garantir a execução do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

AÇÕES

Acompanhar e gerir o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Garantir a universalização da coleta dos resíduos sólidos urbanos à toda população da área urbana
Garantir execução direta ou indireta com empresas especializadas
Garantir a quantidade de equipamentos necessários para suprir a demanda de coleta do município
Implantar pontos de entrega voluntária
Apoiar a criação de cooperativa local de catadores de recicláveis
Manter e ampliar programa de educação ambiental visando à conscientização da população em relação à correta destinação dos
resíduos sólidos urbanos
Atender plenamente todos os dispositivos mencionados no PMGRS

METAS

Universalização do PMGIRS e Garantir que todo os resíduos sólidos domésticos coletados sejam enviados para tratamento
ambientalmente correto.

PRAZO

Curto

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

AVALIAÇÃO

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, multidisciplinar
ATENDE
ANO 01 AO 04
Se aplicação do PMGIRS cobrir o município
for superior ou igual a 94%
Se aplicação do PMGIRS cobrir o município
ANO 05 ao 20
for igual a 100%.
Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se aplicação do PMGIRS cobrir o município for inferior que
94%.
Se aplicação do PMGIRS cobrir o município for inferior a 100%

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
PROGRAMA

GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
UNIVERSALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM AGLOMERADOS RURAIS

PROJETO
OBJETIVO

Garantir meios adequados para o atendimento da população rural, por meio da utilização de soluções compatíveis com as suas
características econômicas e sociais peculiares.

AÇÕES

Realizar estudos para ampliação da coleta convencional nos aglomerados rurais
Realizar estudos para implantação de coleta mecanizada ou outra tecnologia nos aglomerados rurais
Identificar e viabilizar meios adequados para obtenção equipamentos necessários para suprir a demanda de coleta nos
aglomerados rurais do município
Ampliação da coleta convencional, conforme demanda nos aglomerados rurais

METAS

Buscar ferramentas para fomentar a universalização dos serviços de coleta de resíduos sólidos nos aglomerados rurais,
objetivando atingir a cobertura de coleta.

PRAZO

Longo

PRIORIDADE

02

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal e Secretaria de Meio Ambiente
Equipe: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, multidisciplinar

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se população coberta pela coleta de resíduos sólidos nos
aglomerados rurais for igual ou superior a 35%.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se população coberta pela coleta de resíduos sólidos nos
aglomerados rurais for inferior a 35%.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O MANEJO DE ÁGUA PLUVIAIS E DRENAGEM
PROGRAMA

EXPANSÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
DRENAGEM PLUVIAL EM PONTOS CRÍTICOS RURAIS

PROJETO
OBJETIVO

Reduzir os alagamentos e inundações em pontos críticos.

AÇÕES

Desenvolvimento e implantação de projetos para as redes de drenagem nos pontos críticos de alagamento;
Estabelecimento de zoneamento, com restrições à ocupação conforme o risco de inundação;
Controle das enchentes naturais na macrodrenagem: desenvolvimento de estudos e implementação de medidas no sentido de
analisar a possibilidade de controlar as cheias nos cursos principais das bacias elementares do município.

METAS

Redução dos eventos de riscos, sociais e ambientais, em inundações e alagamentos.

PRAZO

Longo

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se a total de inundações e alagamentos registrados for menor ou
igual ao período anterior.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se a total de inundações e alagamentos registrados for superior
ao período anterior.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O MANEJO DE ÁGUA PLUVIAIS E DRENAGEM
PROGRAMA

REQUALIFICAÇÃO URBANA DA MACRODRENAGEM
MANUTENÇÃO URBANA DA MACRODRENAGEM

PROJETO
OBJETIVO

Modernizar e urbanizar a rede de macrodrenagem, deverão ser desenvolvidos estudos e projetos, bem como a implementar e
monitorar os mesmos.

AÇÕES

Estudos e projetos de modernização e urbanização dos córregos, rios e valetões;
Implantação dos projetos elaborados;
Instalação de drenagem para o manejo de águas pluviais urbanas adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do
patrimônio;
Priorização de materiais com maior grau de permeabilização em vias públicas;
Projeto e execução de redes, novas e independentes, para o escoamento pluvial, executada pelo eixo das ruas, com o possível
aproveitamento das caixas coletoras da rede existente.

METAS

Requalificar a rede municipal de macrodrenagem

PRAZO

Continuo

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se desenvolver e executar ou monitorar projetos para urbanização
e modernização da rede de macrodrenagem.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se não desenvolver e executar ou não monitorar projetos para
urbanização e modernização da rede de macrodrenagem.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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DIRETRIZES E DESDOBRAMENTOS PARA O MANEJO DE ÁGUA PLUVIAIS E DRENAGEM
PROGRAMA

GESTÃO DA REDE DE MICRODRENAGEM
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE MICRODRENAGEM RURAL

PROJETO
OBJETIVO

Garantir pleno funcionamento do sistema de microdrenagem e reduzir riscos de falhas do sistema.

AÇÕES

Formação de equipe permanente de limpeza e manutenção
Manutenção e ampliação da rede de microdrenagem (pontilhões, pontes, desaguadouros, sarjetas e bueiros).

METAS

Manter o sistema de drenagem apto a funcionar de modo adequado, com programação sistemática e periódica.

PRAZO

Continuo

PRIORIDADE

01

RESPONSÁVEL/EQUIPE

Responsável: Prefeitura Municipal
Equipe: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

AVALIAÇÃO

ATENDE
Se desenvolver e executar ou monitorar projetos para operação e
manutenção da rede de microdrenagem.

ORÇAMENTOS/RECURSOS

Orçamento: Prefeitura Municipal
Recursos: Próprios ou outras fontes

NÃO ATENDE
Se não desenvolver e executar ou não monitorar projetos para
operação e manutenção da rede de microdrenagem.

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.
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ETAPA 06 DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do Plano de Saneamento é o correto
atendimento à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos das Leis
Federais 11.445/07 e 8.987/95. Emergências e contingência caracterizam uma ocorrência
temporária. As diretrizes para Planos de Racionamento e Atendimento a aumento de
demanda temporária, diretrizes para integração com Planos locais de contingência e
emergência e regras de atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na
prestação de serviços, incluindo mecanismos tarifários de contingência, deverão ser
elaborados pelo Gestor Municipal, com auxílio do Conselho Municipal de Saúde,
Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal da Cidade e ainda,
Concessionárias.
6.1 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
POTÁVEL
As situações emergenciais na operação do sistema de abastecimento de água
ocorrem quando da ocasião de paralisações na produção, na adução e na distribuição,
recomendam-se as ações emergenciais conforme segue:

− Comunicar ao Responsável pelos Serviços;
− Interromper o fornecimento de água aos Usuários atingidos;
− Comunicar o problema aos Usuários atingidos;
− Comunicar a Administração Municipal;
− Comunicar ao Corpo de Bombeiros;
− Comunicar ao Órgão Ambiental;
− Comunicar a Equipe de Manutenção;
− Isolamento da área;
− Realização do reparo;
− Substituição dos equipamentos defeituosos;
− Uso de equipamentos reservas;
− Solicitação de apoio externo para resolução da questão (se necessário);
− Restabelecimento do fornecimento de água;
− Comunicar a população atingida sobre o restabelecimento (quando fornecida
água em quantidade e qualidade suficiente);
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− Esclarecimentos a população sobre o ocorrido;
− Reabilitar as estruturas para a próxima solicitação.
Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de
manutenção. Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla
fora capacidade de atendimento, as emergências e de contingência serão reduzidas.
Portanto, a solução dos principais problemas nas emergências ou de contingência,
dizem respeito à alocação de recursos financeiros. Os recursos poderão provir do erário, de
financiamentos em geral, ou de parcerias público-privadas na forma de concessões plenas ou
parciais, nos termos da Lei.
6.2 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS: ESGOTAMENTO SANITÁRIO
As situações emergenciais na operação do sistema de esgotamento sanitário ocorrem
quando da ocasião de entupimento de redes coletoras, sobrecargas de vazões parasitárias e
defeitos nas estações elevatórias e de tratamento de esgotos, vazamento de esgoto, acidente
ambiental, depredação ou incêndio que ocasionem falhas no sistema de esgotamento
sanitário, ou mesmo quando ocorrer uma situação crítica, recomendam-se as ações
emergenciais conforme segue:

− Paralisação completa da operação;
− Paralisação parcial da operação;
− Comunicação ao Responsável;
− Comunicação à Administração;
− Comunicação ao Corpo de Bombeiros;
− Comunicação ao Órgão Ambiental;
− Comunicação a População;
− Substituição de equipamento;
− Substituição de pessoal;
− Manutenção corretiva;
− Uso de equipamento ou veículo reserva;
− Solicitação de apoio a Municípios vizinhos;
− Manobra operacional;
− Descarga da rede;
− Isolamento da área e remoção das pessoas.
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Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção
e serviços de eliminação de ligações clandestinas de águas pluviais nas redes coletoras.
Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla for a capacidade
de atendimento, as emergências e de contingência serão reduzidas. Portanto, a solução dos
principais problemas nas emergências ou de contingência, dizem respeito à alocação de
recursos financeiros.
Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias
público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da Lei.
6.3 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS: LIMPEZA URBANA E MANEJO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
As situações emergenciais na operação do sistema de manejo e disposição final de
resíduos sólidos ocorrem quando da ocasião de paralisações de prestação dos serviços, por
deficiência dos equipamentos, por desorganização na sua prestação, ou por greves de
trabalhadores, recomendam-se as ações emergenciais conforme segue:

− Paralisação parcial ou total da operação do sistema;
− Substituição ou manutenção do equipamento defeituoso;
− Comunicar ao órgão competente e/ou Corpo de Bombeiros;
− Utilização de veículo reserva;
− Retirar população afetada das áreas de risco, por meio de auxílio dos órgãos
competentes, dando-lhes abrigo e suprindo suas necessidades urgentes;

− Isolar áreas problemáticas até não haver mais qualquer tipo de risco à
população;

− Encaminhar à atendimento médico qualquer pessoa que de alguma forma tiver
sua saúde comprometida com a ocorrência deste evento.
Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção
e reposição de equipamentos e através de gestões administrativas em geral, incluindo a do
pessoal alocado nos serviços. Evidencia-se que, quanto melhor mantido o sistema, e quanto
mais ampla fora a capacidade de atendimento, as emergências e de contingência serão
reduzidas. Portanto, a solução dos principais problemas nas emergências ou de contingência
diz respeito à alocação de recursos financeiros.
Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias
público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da Lei.
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6.4 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS: MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
E DRENAGEM URBANA
Os serviços de microdrenagem prestados tem razoável cobertura, necessitando, no
entanto, ampliações, reformas e melhorias do sistema físico. É possível dar-se início a um
processo corretivo desta situação, com uso de atos previstos em Lei, bem como recomendamse as ações emergenciais conforme segue:

− Comunicar à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros;
− Retirar população afetada das áreas de risco, por meio de auxílio dos órgãos
competentes, dando-lhes abrigo e suprindo suas necessidades urgentes;

− Isolar áreas problemáticas até não haver mais qualquer tipo de risco à
população;

− Encaminhar à atendimento médico qualquer pessoa que de alguma forma tiver
sua saúde comprometida com a ocorrência deste evento.
As situações emergenciais na operação do sistema de microdrenagem ocorrem
apenas quando da ocasião das enchentes, estas afetas às condições das estruturas naturais
de macrodrenagem. Não há como separar os eventos.
Assim, resta a tomada de atitudes políticas e institucionais para ações emergenciais
na operação dos serviços públicos de macrodrenagem: predição por parte da Defesa Civil,
evacuação de populações e bens nas áreas de risco, atendimento emergencial de acidentes,
mobilização do funcionalismo público municipal no atendimento às demandas de atuação
pessoal, mobilização do empresariado para apoios operacionais e financeiros, atuação
jurídico-institucional nos decretos de situação de emergência e calamidade pública, ações
administrativas de obtenção de recursos junto aos governos Estadual e Federal, contratações
emergenciais de empresas prestadoras de serviços e outras ações assemelhadas típicas de
acidentes naturais.
Os principais aspectos contingenciais dizem respeito à alocação de recursos
financeiros nos casos de paralisações operacionais, para sustentar as ações retro citadas.
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ETAPA 07 PROPOSIÇÃO

DE MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO

SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Definimos os mecanismos e procedimentos para o monitoramento e a avaliação
sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas no Plano, levando em
conta que existe muita complexidade na realidade socioambiental contemporânea, qualquer
modelo de sistema de indicadores representa uma tentativa de explicação desta realidade e
tem limitações.
Baseada nos objetivos a atender e nas metas a cumprir, a avaliação do Plano deve
contemplar indicadores, procedimentos e mecanismos que permitam realizar a avaliação dos
resultados das ações implementadas, com vistas a aferir a eficiência, a eficácia e a
efetividade, assim como a qualidade dos serviços na ótica do usuário.
Portanto, o modelo de sistemas de indicadores deve contemplar métodos quantitativos
e qualitativos de avaliação. Os métodos objetivos devem contar com técnicas de coleta,
tratamento e análises de dados; e os métodos subjetivos devem articular-se com técnicas da
pesquisa participante, onde haja o envolvimento da população como sujeito do processo de
investigação.
Neste sentido, a avaliação das políticas públicas de saneamento básico no município,
compreende os critérios da eficácia, eficiência e efetividade. A figura abaixo ilustra esses
conceitos de forma geral.

Figura 42: Classes de Indicadores para avaliação do PMSB.
Fonte: PLANSAB (2013). Adaptado pelo autor, 2022.
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Há de se considerar importante também, a seleção dos indicadores já existentes em
sistemas de informação, a exemplo do SNIS, além de outros sistemas de informação do IBGE
(Pnad e PNSB, em especial) e outros setoriais, como o DATASUS, da Saúde a fim de melhor
visualizar os cenários, considerando o “antes” e “depois” da execução do PMSB.
E, para atender a Lei, o município utilizará ainda, o Índice de Salubridade Ambiental
em Áreas de Ocupação Espontânea – ISA/OE proposto na edição das Peças Técnicas
Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico – 1ª Edição, Brasília (2011), onde Dias
(2003) propõe o Índice de Salubridade Ambiental em Áreas de Ocupação Espontânea –
ISA/OE também como instrumentos de avaliação de políticas de saneamento.
A autora partiu do pressuposto de que a salubridade ambiental é o resultado das
condições materiais e sociais, que são vinculadas à situação socioeconômica e cultural, como
a renda, os níveis de escolaridade, os hábitos higiênicos, entre outros. O ISA foi construído a
partir de somatório ponderado de índices setoriais referentes a cinco componentes do
saneamento básico:


Abastecimento de água;



Esgotamento sanitário;



Manejo de resíduos sólidos;



Manejo de águas pluviais; e



Controle de vetores.

O ISA/OE é composto por 23 indicadores agrupados em sete componentes:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem urbana,
condições de moradia, condições socioeconômico-culturais e saúde ambiental.
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Quadro 17: Composição dos Indicadores da ISA/OE.

CONDIÇÃO

COMPONENTE

VARIÁVEL
Origem da Água

Abastecimento
de Água (Iaa)

Frequência do Abastecimento
Quantidade de água utilizada no
domicílio

MATERIAL

Qualidade da água da rede
Esgotamento
Sanitário (Ies)
Resíduos
Sólidos (Irs)
Drenagem
Urbana (Idu)

Destino dos dejetos Sanitários do
Domicílio
Destino das Águas servidas do
Domicílio
Regularidade da Coleta de Lixo
Existência de Coleta de Lixo do
Domicílio
Ocorrência de Inundações ou
Alagamentos
Pavimentação da Rua onde se situa o
Domicílio
Material usado nas Paredes do
Domicílio
Material usado no Piso do Domicílio

Condições da
Moradia (Icm)

Material usado na Cobertura do
Domicílio
Existência de Sanitário
Como a Água chega ao Domicílio
Acondicionamento da Água no Domicílio
Qualidade da Água no Domicílio

Avenida Brasília, nº 1057
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INDICADOR
Domicílios atendidos com Rede Pública (%)
Domicílios que raramente falta Água (%)
Consumo médio per capita de Água (L/hab.dia)
Amostras de Água sem coliformes termotolerantes (fecais) da Rede de
Distribuição (%)
Domicílios com Destinação Adequada dos Dejetos Sanitários (%)
Domicílios com Destinação Adequada das Águas Servidas (%)
Domicílios com Coleta Regular de Lixo (%)
Domicílios com Lixo Coletado sob responsabilidade da Limpeza Urbana
Municipal (%)
Domicílios sem ocorrência de Inundações ou Alagamentos (%)
Domicílios cujas Ruas possuam Pavimentação (%)
Domicílios com Paredes com Reboco (%)
Domicílios com Piso Adequado (%)
Domicílios com Cobertura Adequada (%)
Domicílios que possuam Sanitários (%)
Domicílios com Canalização Interna Completa (%)
Domicílios que guardam Água em Reservatório com Tampa (%)
Amostras sem coliformes termotolerantes (fecais) na Água de beber (%)
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Situação de Propriedade

SOCIAL

Renda Mensal Familiar

Socioeconômico
e Cultural (Ise)

Renda Média Mensal Familiar (salário-mínimo)

Aglomeração (número de pessoas por
cômodo)

Número Médio de pessoas por Cômodo (um)

Acondicionamento do Lixo no Domicílio

Domicílios com Acondicionamento Adequado do Lixo no Domicílio (%)

Uso da Cozinha
Animais no Domicílio
Existência de Lavatório no Domicílio
Escolaridade do cabeça da Família no
Domicílio

Domicílios cuja Cozinha seja utilizada apenas para preparar alimentos
(%)
Domicílios que não possuam Animais (%)
Domicílios que possuam Lavatório (%)

Tratamento da Água no Domicílio

Domicílios cujo “cabeça da família” possui pelo menos Ensino
Fundamental Completo (%)
Domicílios cujos moradores residam há 5 ou mais anos – medido pelo
“cabeça da família” (%)
Domicílios que dão Tratamento Doméstico à Água (%)

Resíduos próximos ao Domicílio

Domicílios sem resíduos nas suas proximidades – distância ≤ 10m (%)

Tempo de Residência

Saúde Ambiental
(Isa)

Domicílios Próprios pagos ou financiados (%)

Presença de Vetores no Domicílio

Domicílios que não apresentaram aumento de Vetores (%)

Fonte: PMSB, 2014. Adaptado pelo autor, 2022.
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Consoante o parágrafo 4.º do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 11.445/07, este Plano
será revisto periodicamente, em prazo não superior a quatro anos, vinculado à elaboração do
Plano Plurianual – PPA com a previsão das etapas preliminares de avaliação e discussões
públicas descentralizadas no território e temáticas, sobre cada um dos componentes; e da
etapa final de análise e opinião dos órgãos colegiados instituídos (Conferência, Conselhos,
entre outros).
Serão instrumentos deste sistema:


Conferência Municipal de Saneamento Básico;



Conselho Municipal da Cidade;



Plano Municipal de Saneamento Básico;



Fundo Municipal de Saneamento Básico;



Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico;



Instrumento de Delegação da Prestação dos Serviços.

7.1 SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
O Sistema Municipal de Informação de Saneamento Básico de nosso Município
atenderá às diretrizes do Sistema Nacional de Informação em Saneamento – SINISA, do
Ministério das Cidades, criado pela Lei Nacional do Saneamento Básico.
Tendo em vista a dificuldade de acesso e utilização das modernas tecnologias da
informação, vamos acolher a sugestão do Ministério das Cidades, utilizando um Sistema
Integrado de Gestão dos Serviços de Água e Esgotos – GSAN.
O GSAN é um software público e livre que pode ter seus códigos fontes e outros
artefatos do sistema baixados por qualquer pessoa física ou jurídica através portal do software
público. O uso do GSAN deve atender às regras aplicáveis aos softwares públicos e livres,
sendo obrigatório que todas as evoluções e novos desenvolvimentos realizados no Sistema
tenham os códigos fontes disponibilizados no Portal do Software Público Brasileiro. O GSAN
é um sistema de Gerência de Operações Comerciais e de Controle da Execução de Serviços
Internos, disponível gratuitamente para prestadores dos serviços de saneamento brasileiros
e para atendimento de seus usuários.
7.2 MONITORAMENTO
Da mesma maneira também ficou identificado a necessidade de se instituir ou
aprimorar os mecanismos de representação e participação da sociedade para o
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PMSB, formada por representantes
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(Autoridades e/ou Técnicos) das instituições do poder público municipal e das representações
da sociedade em organismos colegiados, tais como:


Conselho Municipal da Cidade;



Conselho Municipal de Meio Ambiente;



Conselho Municipal de Saúde;



Conselho Gestor do Fundo Local de Habitação de Interesse Social;



Comitê de Bacia Hidrográfica, além de



Representantes de organizações da sociedade civil (entidades do movimento

social, entidades sindicais, profissionais, grupos ambientalistas, entidades de defesa do
consumidor e outras).
O controle e a fiscalização no âmbito local do PMSB do Município serão de
responsabilidade da Equipe Técnica da Área Ambiental, através dos servidores que deverão
zelar pelo cumprimento do que está estabelecido no respectivo Plano, assim como da
empresa contrata para a implantação do sistema de esgoto sanitário no município, a
CORSAN.
A verificação da implementação e operacionalização do Plano Municipal de
Saneamento Básico – PMSB ficará sob o encargo da Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, que elaborará um “RELATÓRIO ANUAL, com o apoio técnico de profissional
devidamente qualificado e com conhecimento em Gestão Ambiental, apresentando
informações relativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, para posterior
apresentação à comunidade local e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.

ETAPA 08 REVISÃO DO PLANO
A Lei Federal estabelece que o PMSB seja revisto, no mínimo a cada 4 (quatro) anos
de forma a coincidir com a vigência do plano plurianual municipal. No entanto,
independentemente deste prazo, o plano deverá ser anualmente avaliando com constante
monitoramento para que as correções e adaptações sejam feitas o mais próximo possível do
momento de identificação dos problemas surgidos.
Recomenda-se que a segunda revisão deste Plano seja realizada no primeiro trimestre
de 2025 para que as ações sejam incorporadas no plano plurianual municipal, PPA 2026-2029
e assim sucessivamente.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 170 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

Quadro 18: Revisão do PMSB.

ANO

AÇÃO

FREQUÊNCIA

2022

1º REVISÃO

Início da contagem

2022- 2025

2ª REVISÃO

03 ANOS

2025 - 2029

3ª REVISÃO

04 ANOS

2029 - 2033

4ª REVISÃO

04 ANOS

Fonte: Zanella Consultoria & Engenharia Ambiental, 2022.

ETAPA 09 VERSÃO PRELIMINAR DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
8.1 Versão Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico
Finalizada a revisão e atualização, a Prefeitura Municipal disponibilizou no Site
Municipal a Versão Preliminar do Plano, onde constou todas as informações pertinentes ao
assunto para que a população pudesse ficar inteirada do que se trata. A Versão Preliminar do
Plano foi disponibilizada e divulgada com a finalidade de receber comentários e sugestões
on-line.
A Consulta Pública On-line sobre a Versão Preliminar do Plano Municipal de
Saneamento Básico constituiu o coroamento do processo participativo que refletisse uma
visão plural do conjunto dos atores sociais envolvidos com o tema do saneamento básico. Os
registros de manifestações individuais e/ou coletivas puderam ser enviados para o Site
Municipal: www.barracaors.com.br e para o e-mail Institucional da Prefeitura Municipal:
adm@pbarracao.com.br. A Consulta Pública decorreu de 07 de junho de 2022 a 17 de junho
de 2022.
Após o período de publicação, para a referida consulta, é realizada a Conferência
Pública, oportunidade em que a Administração Municipal juntamente com a empresa
contratada, apresentaram à comunidade a pré-proposta do Plano, ou seja, a Versão
Preliminar do Plano, contemplando todos os itens necessários nos termos da Lei, junto com
um contexto de soluções possíveis, convidando-os a tomar decisões que possam ser
incorporadas ao PMSB. Ainda, neste momento se registra a participação do Comitê Executivo,
do Comitê de Coordenação, do Conselho Municipal da Cidade, demais Conselhos (Saúde,
Educação e Meio Ambiente) e da “Participação Cidadã” onde poderão exercer o direito de
propor e opinar diretamente sobre o tema a ser pactuado.
As sugestões recebidas são analisadas, junto aos comitês, que de posse dos registros
desenvolvem uma atenta avaliação de cada uma delas, em um esforço de, a um só tempo,
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procurar acomodar as visões da sociedade, mas sem deixar comprometida a coerência e a
consistência do Plano. Após realiza-se a Audiência Pública de Apresentação, Discussão e
Aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB.

FASE 03 – APROVAÇÃO DO PLANO
ETAPA 10 APROVAÇÃO DO PLANO
Após a finalização do plano, por meio da audiência pública, para que o PMSB passe
a se constituir em um instrumento de política pública, é recomendável que o Executivo
Municipal o aprove por Decreto ou o encaminhe para aprovação na Câmara Municipal,
conforme determina a respectiva Lei Orgânica e a Política Municipal de Saneamento do
município. Esclarece – se que, a decisão do município por optar pelo Decreto Municipal, tem
fundamento de validade a própria Lei 11.445/07, o que dispensa a edição de Lei Local, neste
sentido, o Município opta pela aprovação do PMSB por meio de Decreto Municipal.
Portanto, após a realização da Reunião de Elaboração do PMSB, da Consulta
Pública On-line, da Conferência Setorial, da Audiência Pública para proceder a sua
Apresentação, Discussão e Aprovação, do Acolhimento do Parecer do Conselho Municipal
de Meio Ambiente, Saúde e Educação, e da deliberação por Instância Colegiada, neste caso,
o Conselho Municipal da Cidade, sendo posteriormente, encaminhamento para a
homologação por Decreto Municipal.
A execução do PMSB passa, então, para a responsabilidade das diversas Instituições
do Município, inclusive as Delegatórias da Prestação e/ou da Regulação e Fiscalização dos
Serviços. O acompanhamento e a avaliação continuada de sua execução ficam a cargo da
Instância Colegiada, neste caso, o Conselho Municipal da Cidade, ora designado para esse
fim próprio.

ETAPA 11 RELATÓRIO FINAL
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado pela empresa
ZANELLA CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL – por meio de Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria –

apoiados pelo Comitê Executivo e Comitê de

Coordenação, Responsável Técnico e o Coordenador Geral, que disponibilizou os
profissionais necessários para elaboração do Plano com HABILITAÇÃO LEGAL, registrados
nos respectivos CONSELHOS DE CLASSE, para a necessária elaboração com êxito do Plano
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Municipal de Saneamento Básico, atendendo aos ditames da Lei Federal nº 11.445/07,
cumpridas as formalidades legais, e dado ampla divulgação e subsequente Edição Oficial pelo
Poder Executivo.
Por fim, o Plano foi submetido à Conferência Municipal de Apresentação,
Discussão, Aprovação e Validação do Plano. Em ato contínuo, o Plano foi encaminhado
ao Conselho Municipal de Meio Ambiente para o seu Acolhimento e a sua Validação. Já
como ato final, o Plano tem o Decreto do Prefeito Municipal aprovando o Plano Municipal
de Saneamento Básico - PMSB.
11.1 ENCERRAMENTO
Por fim, considerando o cenário atual e os níveis intermediários de cenário futuro para
o atendimento e, mantendo as premissas da elaboração do plano que assume o que é
tendência nacional e internacional na área de saneamento básico, mesmo conclusa a primeira
atualização do PMSB, ele não deve manter-se à mercê de atualizações de dados e propostas,
mas sim se colocar à disposição da população e do poder público como uma ferramenta
social.
Quando houver negligência ou estatização do pensamento aberto de reconstrução, os
entes envolvidos devem se sobrepor ao exposto e promover novamente a especialização,
correção, ratificação, retificação, mantendo-o sempre alinhado as expectativas ideais da
sociedade.
O atual PMSB fornece subsídios para que sejam implementadas novas tecnologias ou
ações coesas de melhoria contínua no sistema. Possuem planos de mobilização onde toda a
sociedade pode e deve ter participação e principalmente dar ao poder público em parceria
com a iniciativa privada subsídios para uma gestão parceira e eficiente, à medida que sejam
atendidos os preceitos da legalidade municipal, estadual e federal.
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__________________Portaria 2914/11 do Min. da Saúde. Data D.O.: 14/12/2011.
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de potabilidade.
_________________Portaria 888/21 do Min. da Saúde – Que Altera o Anexo XX da
Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade.
__________________Resolução Recomendada 75 de 02/07/09 do Conselho das
Cidades, que trata da Política e do conteúdo Mínimo dos Planos de Saneamento Básico.
__________________Resolução CONAMA 283/2001 - Dispõe sobre Tratamento e
Destinação Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde.
__________________Lei 8.987/1995. Lei de Concessão e Permissão de Serviços
Públicos.
__________________Resolução Nº 237/1997. CONAMA. Conselho Nacional de
Meio Ambiente. Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e
Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.
__________________Resolução Nº 369/2006. Dispõe sobre os casos excepcionais
de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.
BRASIL.
Ministério das Cidades. Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de
Saneamento Básico. Brasília: Ministério das Cidades, 2011. 1ª edição.244 p.: il.
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Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.
__________________Decreto Estadual n.º 23.430, de 24 de outubro de 1974.
Aprova regulamento que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública.
Parte I - arts. 01 a 444.
FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA SIEGFRIED EMANUEL HEUSER –
FEE.

Estatísticas

Municipais.

Rio

Grande

do

Sul.

Brasil.

Disponível

em:

<

https://dee.rs.gov.br/inicial >. Acesso em: 2022.
IBGE. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades:
Barracão – RS. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidades>. Acesso em: 2022.
PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Atlas de
Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas>.
Acesso em: 2022.
PLANSAB. Plano Nacional de Saneamento Básico. Ministério das Cidades.
Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. Brasília, 2019.
RIBEIRO, Wladimir. Gestão Associada de Serviços Públicos de Saneamento
Básico. Brasília: SNSA/MCIDADES, 2007.
SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Brasil. Disponível em:
<http://www.snis.gov.br>. Acesso em: 2022.
SNSA. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Diagnóstico de Água e
Esgoto.

Ministério

do

Desenvolvimento

Regional,

Brasil.

Disponível

em:

https://www.gov.br/mdr/pt-br >. Acesso em: 2022.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 176 | 237

<

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICES
APÊNDICE A - DECRETO MUNICIPAL:
CRIAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, DE COORDENAÇÃO E RESPONSÁVEIS PELA
ELABORAÇÃO DO PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 177 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE A - DECRETO MUNICIPAL: CRIACAO DO COMITÊ EXECUTIVO, DE
COORDENAÇÃO E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 178 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE A - DECRETO MUNICIPAL: CRIAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO, DE
COORDENAÇÃO E RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 179 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE B – PORTARIA 235/2021: NOMEIA O COMITÊ EXECUTIVO, COMITÊ
DE COORDENAÇÃO E DESIGNA O COORDENADOR GERAL E O RESPONSÁVEL
TÉCNICO PARA O PMSB.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 180 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE B – PORTARIA 235/2021: NOMEIA O COMITÊ EXECUTIVO, COMITÊ DE
COORDENAÇÃO E DESIGNA O COORDENADOR GERAL E O RESPONSÁVEL TÉCNICO
PARA O PMSB.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 181 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE C – DECRETO 470/2022: ALTERA FORMAÇÃO DO COMITÊ DE
COORDENAÇÃO DECRETO 32/2013

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 182 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE D – DECRETO 52/2011: CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA
CIVIL- COMDEC

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 183 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE D – DECRETO 52/2011: CRIA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA
CIVIL- COMDEC

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 184 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE E – INFORMATIVO REVISÃO DO PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 185 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE F – INFORMATIVO REVISÃO DO PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 186 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE G – EDITAL 11/2022: CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA PÚBLICA DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB.

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 187 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE H – MAPA DE ZONEAMENTO URBANO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 188 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE I – MAPA DA MACROZONA DE PRODUÇÃO RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 189 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE J – MAPA DE MACROZONEAMENTO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 190 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE K – TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS USOS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 191 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE L – TABELA DE ZONEAMENTO URBANO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 192 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE M – TABELA DE VIAS IMPLANTADAS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 193 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE N – LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA CORSAN

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 194 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE O – PORTARIA 414/2021: NOMEIA OS MEMBROS PARA A
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 195 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE P – PORTARIA 71/2021: NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 196 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE Q – PORTARIA 212/2021: NOMEIA O CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 197 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE R – PONTOS DE CAPTAÇÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE
ÁGUA – SAA - SISAGUA

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 198 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE S - PONTOS DE CAPTAÇÃO UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DE
ÁGUA – SAC - SISAGUA

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 199 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE T – RELATÓRIO DE COBERTURA DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE
BARRACÃO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 200 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE U – RELATÓRIO CADASTRO FORMAS DE ABASTECIMENTO - SAC

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 201 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE V – RELATÓRIO CADASTRO FORMAS DE ABASTECIMENTO – SAA

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 202 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE W – RELATÓRIO CADASTRO FORMAS DE ABASTECIMENTO – SAI

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 203 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APENDICE X - CONTRATO DE CONCESSÃO (CORSAN) E MUNICÍPIO DE BARRACÃO/RS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 204 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE Y – LINHA MARMELEIRO – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 205 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE Z – LINHA APARECIDA – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 206 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AA – LINHA SAGRADA FAMILIA – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 207 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AB – LINHA ESPIGÃO ALTO 1 – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 208 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AC – LINHA ESPIGÃO ALTO 2 – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 209 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AD – LINHA TOPE – ZONA RURAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 210 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AE – LINHA SÃO BERNARDO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 211 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AF – LINHA GRAMADO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 212 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AG – LINHA SOBRADINHO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 213 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AH – LINHA SANTA TERESINHA

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 214 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AI – LINHA REASSENTAMENTO 1

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 215 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AJ – LINHA REASSENTAMENTO 2

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 216 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AK – DIVULGAÇÃO CONSULTA PÚBLICA REDES SOCIAIS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 217 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AL – CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE
AÇÃO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 218 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AM – LISTA DE PRESENÇA DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 219 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AN – DECLARAÇÃO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL - COMPDEC

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 220 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AO – ILUSTRAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 221 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AP – ILUSTRAÇÃO DO POÇO URBANO BAR 01 DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – (CORSAN)

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 222 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AQ – ILUSTRAÇÃO DO POÇO URBANO BAR 03 DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – (CORSAN)

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 223 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AR – ILUSTRAÇÃO DO POÇO URBANO BAR 06-A DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA – (CORSAN)

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 224 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AS – DIVULGAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA REDES SOCIAIS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 225 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AT – DIVULGAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA REDES SOCIAIS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 226 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AU – DIVULGAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA REDES SOCIAIS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 227 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AV – EDITAL 12/2022 – CONVOCA A POPULAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 228 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AW – LISTA DE PRESENÇA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 229 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AX – ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 230 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AX – ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 231 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AY - AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 232 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE AZ – PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) AO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 233 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE BA – PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (CMMA) AO
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 234 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE BB – PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMS) AO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 235 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

APÊNDICE BC – DECRETO MUNICIPAL 494/2022 DE APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO – PMSB

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 236 | 237

Município de Barracão - RS
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
2022

ANEXOS

Avenida Brasília, nº 1057
CEP: 95370-000 – Centro – Barracão/RS

Página 237 | 237

11/05/2022 11:05

SEGIRD - Sistema Estadual de Gestão Integrada de Risco e Desastres

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE BARRACÃO

Caracterização do Cenário
DADOS DO MUNCÍPIO
Nome do Município: Barracão
População: 5357
Área: 516,7320
Receita Líquida: 14796708,0701
PIB (Produto Interno Bruto): 185716823,0000
IDHM: 0,7100

PREFEITURA
Endereço da prefeitura: Avenida Brasília, 1057, Centro
Latitude: 27°40'45.0"S
Longitude: 51°27'28.5"W

LOCAL DE DOAÇÕES
Nome: Prefeitura Municipal de Barracão
Latitude: 27°40'45.0"S
Longitude: 51°27'28.5"W
Informações Relevantes:
O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil do município de Barracão/RS tem como objetivo principal estabelecer os
procedimentos que deverão ser tomados pelo órgão competente quando da ocorrência de emergências e/ou desastres e na atuação
direta e indireta em eventos relacionados aos referidos desastres.

Neste município, os desastres mais comuns são vendaval, granizo, enxurrada, estiagem e seca.

QUEM ACIONA O PLANO DE CONTINGÊNCIA
Acionista: Coordenador Municipal de Defesa Civil
Outro:
Nome: Jair de Mattos
Telefone: (54) 99937-0937

DOCUMENTOS
Nome

Ação
Nenhum documento foi anexado.

Cenários de Risco
CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 1
Tipo de Risco: Tempestade Local, Convectiva, Vendaval
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Histórico da recorrência: Tempestades com vendavais foram registradas no município nos anos de 2015, 2016 e 2020.
Área de Risco - 1.1

+
−
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Informações relevantes: O município de Barracão localiza-se na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde é suscetível ao
encontro de massas de ar, provocando desta forma granizo e vendaval.
Identificação dos possíveis danos - 1.1
Nº de residências: 2000
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 3000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 1.1.1
Identificação: Residências
Tipo: Residencial
Descrição: Habitação unifamiliar
Pontos sensíveis - 1.1.2
Identificação: Lavouras e Pastagens
Tipo: Outros
Outro: Lavouras e Pastagens
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 2
Tipo de Risco: Enxurradas
Histórico da recorrência: O referido risco foi registrado neste município nos anos de 1983, 1990, 1993, 2010 e 2011.
Área de Risco - 2.1
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Informações relevantes: O município de Barracão é passível de enxurradas em vários pontos, principalmente na área rural, atingindo
principalmente as áreas agrícolas e as estradas vicinais. O meio-ambiente é fortemente agredido por estes cenários.
Identificação dos possíveis danos - 2.1
Nº de residências: 3000
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 4000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 2.1.1
Identificação: Estradas Urbanas
Tipo: Outros
Outro: Estradas Urbanas
Descrição: Outros
Pontos sensíveis - 2.1.2
Identificação: Lavouras
Tipo: Outros
Outro: Lavouras
Descrição: Outros
Pontos sensíveis - 2.1.3
Identificação: Estradas Vicinais
Tipo: Outros
Outro: Estradas Vicinais
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 3
Tipo de Risco: Inundações
Histórico da recorrência: O referido fenômeno foi registrado em nosso município em meados de 1992.
Área de Risco - 3.1
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Informações relevantes: As inundações são resultado da concentração da água de chuva em excesso que não pode ser absorvida por
solo já saturado e outras por formas de escoamento, fazendo com que estragos possam ser causados em residências, estradas e prédios
públicos.
Identificação dos possíveis danos - 3.1
Nº de residências: 1500
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 3000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 3.1.1
Identificação: Residências
Tipo: Residencial
Descrição: Habitação unifamiliar
Pontos sensíveis - 3.1.2
Identificação: Estradas urbanas e rurais
Tipo: Outros
Outro: Estradas urbanas e rurais
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 4
Tipo de Risco: Tempestade Local, Convectiva, Granizo
Histórico da recorrência: O evento tem a possibilidade de ocorrer mais de uma vez durante o ano, tendo em vista que depende da
situação metereológica. Eventos como esse foram registrados nos anos de 2003, 2015 e 2016.
Área de Risco - 4.1
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Informações relevantes: O município de Barracão localiza-se na região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde é suscetível ao
encontro de massas de ar, provocando desta forma granizo e vendaval.
Identificação dos possíveis danos - 4.1
Nº de residências: 4000
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 5000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 4.1.1
Identificação: Residências
Tipo: Residencial
Descrição: Habitação unifamiliar
Pontos sensíveis - 4.1.2
Identificação: Edificações
Tipo: Serviços profissionais, pessoais e técnicos
Descrição: Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios
Pontos sensíveis - 4.1.3
Identificação: Pastagens e Lavouras
Tipo: Outros
Outro: Pastagens e Lavouras
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

Área de Risco - 4.2
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Informações relevantes: Quando da ocorrência de chuva de granizo as principais consequências acontecem na área rural do município
em razão de afetar diretamente as produções agrícolas, comprometendo lavouras, pastagens e demais meios de sobrevivência.
Identificação dos possíveis danos - 4.2
Nº de residências: 1000
N° de prédios públicos: 0
N° de afetados: 5000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 4.2.1
Identificação: Lavouras e pastagens
Tipo: Outros
Outro: Lavouras e pastagens
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 5
Tipo de Risco: Seca, Estiagem
Histórico da recorrência: Foram registrados períodos de seca/estiagem nos anos de 1986, 1991, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 2004, 2005,
2009, 2012, 2019 e 2020.
Área de Risco - 5.1
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Informações relevantes: Nos últimos anos, principalmente em 2019 e 2020, o município sofreu intensamente com estiagem e seca,
tendo inclusive decretado situação de emergência através do Decreto 361/2020. Tais alterações no comportamento climático de todo o
Sul do Brasil, acabam causando perdas na produtividade agrícola, na bacia leiteira, hortifrutigranjeiros, além de escassez de água no
perímetro urbano e rural. Tais cenários causam também enormes prejuízos ao meio-ambiente como um todo.
Identificação dos possíveis danos - 5.1
Nº de residências: 2000
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 5000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 5.1.1
Identificação: Abastecimento de água e energia elétrica
Tipo: Outros
Outro: Abastecimento de água e energia elétrica
Descrição: Outros
Pontos sensíveis - 5.1.2
Identificação: Agropecuária e Pecuária
Tipo: Outros
Outro: Agropecuária e Pecuária
Descrição: Outros
Pontos sensíveis - 5.1.3
Identificação: Lavouras e pastagens
Tipo: Outros
Outro: Lavouras e pastagens
Descrição: Outros

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Decreto 361.pdf

Decreto 361-2020 - Situação de Emergênci...

Ação
Ações

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO - 6
Tipo de Risco: Epidemias, Doenças infecciosas virais
Histórico da recorrência: A pandemia do Coronavírus assolou o município nos anos de 2020 e 2021.
Área de Risco - 6.1
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Informações relevantes: A pandemia da Covid-19 afetou o mundo todo, causando inúmeras mortes e complicações na saúde das
pessoas. Em nosso município, decretos ditaram regras e protocolos de saúde a serem seguidos, bem como testes eram seguidamente
realizados naqueles que apresentavam algum sintoma. Houveram vítimas fatais desta doença, bem como inúmeros munícipes que
contraíram o vírus e se curaram sem maiores consequências.
Identificação dos possíveis danos - 6.1
Nº de residências: 4000
N° de prédios públicos: 6
N° de afetados: 5000
Características da Área Afetada: RURAL_E_URBANA
Pontos sensíveis - 6.1.1
Identificação: Sistema de Saúde
Tipo: Serviços de saúde e institucionais
Descrição: Hospital e assemelhado

DOCUMENTOS
Nome

Descrição

Ação

Nenhum documento foi anexado.

Atividades de Resposta e Responsáveis
ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 1
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Epidemias, Doenças infecciosas virais
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
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E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária da Administração
Telefone/Celular: (54) 99933-9570
E-mail: adm@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 2
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Vendaval
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária da Administração
Telefone/Celular: (54) 99933-9570
E-mail: adm@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 3
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Enxurradas
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Administração
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Telefone/Celular: (54) 99933-9570
E-mail: adm@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 4
Ações a serem desenvolvidas
Iniciar o Socorro às vítimas
Realizar atividades de busca, resgate e salvamento
Garantir a segurança ao local da emergência
Mobilizar equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, etc) suficiente à proporção da ocorrência
Solicitar atendimento médico e providenciar a remoção das vítimas para unidades hospitalares
Dispor de veículos para transporte de recursos humanos e materiais para socorra às vítimas
Prestar apoio médico às operações, providenciando ajuda de urgência
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Granizo
Dados do Titular
Nome: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Órgão/Instituição: Prefeito Municipal
Cargo/Função: Secretária da Saúde
Telefone/Celular: (54) 99917-1465
E-mail: leila@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: João Mattos
Órgão/Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Cargo/Função: Bombeiro Voluntário
Telefone/Celular: (54) 99992-6611
E-mail: bvbarracao@gmail.com

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 5
Ações a serem desenvolvidas
Iniciar o Socorro às vítimas
Realizar atividades de busca, resgate e salvamento
Mobilizar equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, etc) suficiente à proporção da ocorrência
Solicitar atendimento médico e providenciar a remoção das vítimas para unidades hospitalares
Dispor de veículos para transporte de recursos humanos e materiais para socorra às vítimas
Prestar apoio médico às operações, providenciando ajuda de urgência
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Vendaval
Dados do Titular
Nome: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Saúde
Telefone/Celular: (54) 99917-1465
E-mail: leila@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: José Pompeo
Órgão/Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Cargo/Função: Bombeiro Voluntário
Telefone/Celular: (54) 99992-6611
E-mail: bvbarracao@gmail.com

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 6

https://grd.defesacivil.rs.gov.br/segird/plano-contingencia/visualizarPlanoDeContingenciaMunicipal/590

10/22

11/05/2022 11:05

SEGIRD - Sistema Estadual de Gestão Integrada de Risco e Desastres

Ações a serem desenvolvidas
Iniciar o Socorro às vítimas
Realizar atividades de busca, resgate e salvamento
Mobilizar equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, etc) suficiente à proporção da ocorrência
Solicitar atendimento médico e providenciar a remoção das vítimas para unidades hospitalares
Dispor de veículos para transporte de recursos humanos e materiais para socorra às vítimas
Prestar apoio médico às operações, providenciando ajuda de urgência
Tipo de risco: Enxurradas
Dados do Titular
Nome: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Saúde
Telefone/Celular: (54) 99917-1465
E-mail: leila@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: José Pompeo
Órgão/Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Cargo/Função: Bombeiro Voluntário
Telefone/Celular: (54) 99992-6611
E-mail: bvbarracao@gmail.com

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 7
Ações a serem desenvolvidas
Iniciar o Socorro às vítimas
Realizar atividades de busca, resgate e salvamento
Mobilizar equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, etc) suficiente à proporção da ocorrência
Providenciar o isolamento das áreas afetadas, com definição do perímetro de ação (Zona quente,morna e fria)
Dispor de veículos para transporte de recursos humanos e materiais para socorra às vítimas
Prestar apoio médico às operações, providenciando ajuda de urgência
Tipo de risco: Inundações
Dados do Titular
Nome: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Saúde
Telefone/Celular: (54) 99917-1465
E-mail: leila@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: José Pompeo
Órgão/Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Cargo/Função: Bombeiro Voluntário
Telefone/Celular: (54) 99992-6611
E-mail: bvbarracao@gmail.com

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 8
Ações a serem desenvolvidas
Conduzir as ações estratégicas
Garantir a segurança ao local da emergência
Avaliar a extensão dos danos materiais
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Restabelecer os serviços essenciais
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Acionar os mecanismos para implantação do Palno de Contigência para atendimento ao desastre
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Vendaval
Dados do Titular
Nome: Jair de Mattos
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Coordenador da Defesa Civil
Telefone/Celular: (54) 99937-0937
E-mail: defesacivil@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: Joce Sales da Rosa
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretário de Obras
Telefone/Celular: (54) 99608-7748
E-mail: obras@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 9
Ações a serem desenvolvidas
Conduzir as ações estratégicas
Garantir a segurança ao local da emergência
Avaliar a extensão dos danos materiais
Restabelecer os serviços essenciais
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Acionar os mecanismos para implantação do Palno de Contigência para atendimento ao desastre
Tipo de risco: Enxurradas
Dados do Titular
Nome: Jair de Mattos
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Coordenador da Defesa Civil
Telefone/Celular: (54) 99937-0937
E-mail: defesacivil@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: Joce Sales da Rosa
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretário de Obras
Telefone/Celular: (54) 99608-7748
E-mail: obras@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 10
Ações a serem desenvolvidas
Conduzir as ações estratégicas
Solicitar atendimento médico e providenciar a remoção das vítimas para unidades hospitalares
Restabelecer os serviços essenciais
Fiscalizar construções com possibilidade de risco aos seus ocupantes
Acionar os mecanismos para implantação do Palno de Contigência para atendimento ao desastre
Tipo de risco: Inundações
Dados do Titular
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Nome: Jair de Mattos
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Coordenador da Defesa Civil
Telefone/Celular: (54) 99937-0937
E-mail: defesacivil@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: Joce Sales da Rosa
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretário de Obras
Telefone/Celular: (54) 99608-7748
E-mail: obras@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 11
Ações a serem desenvolvidas
Conduzir as ações estratégicas
Garantir a segurança ao local da emergência
Restabelecer os serviços essenciais
Avaliar a extensão dos danos materiais
Acionar os mecanismos para implantação do Palno de Contigência para atendimento ao desastre
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Granizo
Dados do Titular
Nome: Jair de Mattos
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Coordenador da Defesa Civil
Telefone/Celular: (54) 99937-0937
E-mail: defesacivil@pbarracao.com.br
Dados do Suplente
Nome: Joce Sales da Rosa
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretário de Obras
Telefone/Celular: (54) 99608-7748
E-mail: obras@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 12
Ações a serem desenvolvidas
Garantir a segurança ao local da emergência
Mobilizar equipe de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos, etc) suficiente à proporção da ocorrência
Solicitar atendimento médico e providenciar a remoção das vítimas para unidades hospitalares
Dispor de veículos para transporte de recursos humanos e materiais para socorra às vítimas
Prestar apoio médico às operações, providenciando ajuda de urgência
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Acionar os mecanismos para implantação do Palno de Contigência para atendimento ao desastre
Tipo de risco: Epidemias, Doenças infecciosas virais
Dados do Titular
Nome: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária da Saúde
Telefone/Celular: (54) 99917-1465
E-mail: leila@pbarracao.com.br
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Dados do Suplente
Nome: José Pompeo
Órgão/Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Cargo/Função: Bombeiro Voluntário
Telefone/Celular: (54) 99992-6611
E-mail: bvbarracao@gmail.com

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 13
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Inundações
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária da Administração
Telefone/Celular: (54) 99933-9570
E-mail: adm@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 14
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Tempestade Local, Convectiva, Granizo
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Administração
Telefone/Celular: (54) 99933-9570
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E-mail: adm@pbarracao.com.br

ATIVIDADES DE RESPOSTA E RESPONSÁVEIS - 15
Ações a serem desenvolvidas
Dar assistência aos desabrigados e desalojados
Organizar o recebimento e distribuição de doações de ajuda humanitária
Mobilizar rede de assistência social para atendimento às vítimas
Disponibilizar assistentes sociais para avaliação das condições de precariedade das pessoas envolvidas na emergência
Manter o sistema informado quanto às repercussões das ações que estão sendo desenvolvidas
Tipo de risco: Seca, Estiagem
Dados do Titular
Nome: Reni Aparecida de Andrades
Órgão/Instituição: Prefeitura Municipal
Cargo/Função: Secretária de Assistência Social
Telefone/Celular: (54) 99965-7337
E-mail: tukagandrades@hotmail.com
Dados do Suplente
Nome: Camila Dallagnol Ramos da Silva
Órgão/Instituição: p
Cargo/Função: Secretária de Administração
Telefone/Celular: (54) 99933-9570
E-mail: adm@pbarracao.com.br

Abrigos
ABRIGOS - 1
Tipo: PAROQUIA
Nome: Salão Paroquial Nossa Senhora das Dores
Responsável: Padre Eliseu Vicensi
Telefone do Responsável: (54) 3356-1344
Endereço: Rua Arlindo Gradin, 550, Centro
Telefone fixo: (54) 3356-1344
Telefone celular: (__) ____-____
Latitude: 27°67'30.7"S
Longitude: 51°46'15.3"W
Estrutura
Área Construída(m²):
Área disponível para alojamento(m²):
1. Sala de apoio para triagem/assistência social: não
2. Sala de apoio para atendimento médico: não
3. Banheiros: não - (masculinos: 5, femininos: 5)
4. Área de Estacionamento: não
5. Local para pouso de aeronave: não
6. Cozinha: não
7. Refeitório: não
8. Área de depósito: não
9. Banheiros Químicos: não
10. Abrigo para animais: não
Documentos

Nome
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Nome

Ação
Nenhum documento foi anexado.

Serviços
Segurança: não
Limpeza: não

ABRIGOS - 2
Tipo: GINASIO
Nome: Ginásio Municipal de Esportes Arlindo Gradin
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Telefone do Responsável: (54) 99679-1074
Endereço: Avenida Brasília, 1040
Telefone fixo: (54) 3356-1244
Telefone celular: (54) 99679-1074
Latitude: 27°40'44.0"S
Longitude: 51°27'27.1"W
Estrutura
Área Construída(m²):
Área disponível para alojamento(m²):
1. Sala de apoio para triagem/assistência social: não
2. Sala de apoio para atendimento médico: não
3. Banheiros: não - (masculinos: 4, femininos: 4)
4. Área de Estacionamento: não
5. Local para pouso de aeronave: não
6. Cozinha: não
7. Refeitório: não
8. Área de depósito: não
9. Banheiros Químicos: não
10. Abrigo para animais: não
Documentos

Nome

Ação
Nenhum documento foi anexado.

Serviços
Segurança: não
Limpeza: não

Recursos
SERVIÇOS DE SAÚDE - 1
Nome: Unidade Básica de Saúde
Latitude: 27°40'45.5"S
Longitude: 51°27'27.5"W
Tipo: Posto de Saúde
Privado: Não
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465
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Estrutura física
Nº de leitos - internação: 0
Nº de leitos - UTI: 0
UTI pediátrica: Não
Emergência: Não
Estrutura móvel
Ambulâncias Tipo A: 1
Ambulâncias Tipo B: 1
Ambulâncias Tipo C:
Ambulâncias Tipo D:

SEGURANÇA PÚBLICA - 1
Tipo: Brigada Militar
Órgão: Estadual
Latitude: 27°40'44.1"S
Longitude: 51°27'33.7"W
Responsável: Jocemar Barros da Rocha
Celular: (54) 99941-3724
Estrutura
Tem instalações no município: Sim
Quantidade de Agentes de Segurança: 4

SEGURANÇA PÚBLICA - 2
Tipo: Polícia Civil
Órgão: Delegacia de Polícia Civil
Latitude: 27°40'41.7"S
Longitude: 51°27'33.4"W
Responsável: Rafael Keche da Rosa
Celular: (54) 99909-0347
Estrutura
Tem instalações no município: Sim
Quantidade de Agentes de Segurança: 3

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Alocado em: Secretaria de Assistência Social
Quantidade: 1
Capacidade: 16
Latitude: 27°40'45.5"S
Longitude: 51°27'32.2"W
Responsável: Reni Aparecida de Andrades
Celular: (54) 99965-7337

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2
Tipo: Retroescavadeira
Órgão: Secretaria de Obras
Alocado em: Secretaria de Obras
Quantidade: 2
Capacidade: 2
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Joce Sales da Rosa
Celular: (54) 99608-7748
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TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3
Tipo: Retroescavadeira
Órgão: Secretaria da Agricultura
Alocado em: Secretaria da Agricultura
Quantidade: 1
Capacidade: 1
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Jair de Mattos
Celular: (54) 99937-0937

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 4
Tipo: Pá-carregadeira
Órgão: Secretaria de Obras
Alocado em: Secretaria de Obras
Quantidade: 1
Capacidade: 1
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Joce Sales da Rosa
Celular: (54) 99608-7748

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5
Tipo: Trator
Órgão: Secretaria de Obras
Alocado em: Secretaria de Obras
Quantidade: 1
Capacidade: 1
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Joce Sales da Rosa
Celular: (54) 99608-7748

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 6
Tipo: Caminhão
Órgão: Secretaria de Obras
Alocado em: Secretaria de Obras
Quantidade: 6
Capacidade: 6
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Joce Sales da Rosa
Celular: (54) 99608-7748

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 7
Tipo: Caminhão
Órgão: Secretaria de Agricultura
Alocado em: Secretaria de Agricultura
Quantidade: 1
Capacidade: 1
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Jair de Mattos
Celular: (54) 99937-0937

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 8
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria de Obras
Alocado em: Secretaria de Obras
Quantidade: 2
Capacidade: 10
Latitude: 27°40'47.3"S
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Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Joce Sales da Rosa
Celular: (54) 99608-7748

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 9
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria de Agricultura
Alocado em: Secretaria de Agricultura
Quantidade: 2
Capacidade: 7
Latitude: 27°40'47.3"S
Longitude: 51°27'30.3"W
Responsável: Jair de Mattos
Celular: (54) 99937-0937

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 10
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria da Saúde
Alocado em: Secretaria da Saúde
Quantidade: 1
Capacidade: 27
Latitude: 27°40'45.4"S
Longitude: 51°27'27.3"W
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 11
Tipo: Micro-ônibus
Órgão: Secretaria de Saúde
Alocado em: Secretaria de Saúde
Quantidade: 1
Capacidade: 16
Latitude: 27°40'45.4"S
Longitude: 51°27'27.3"W
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria da Saúde
Alocado em: Secretaria da Saúde
Quantidade: 2
Capacidade: 14
Latitude: 27°40'45.4"S
Longitude: 51°27'27.3"W
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 13
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria da Saúde
Alocado em: Secretaria da Saúde
Quantidade: 3
Capacidade: 15
Latitude: 27°40'45.4"S
Longitude: 51°27'27.3"W
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 14
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria de Saúde
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Alocado em: Secretaria da Saúde
Quantidade: 2
Capacidade: 16
Latitude: 27°40'45.4"S
Longitude: 51°27'27.3"W
Responsável: Leila Janete Barbosa de Figueiredo
Celular: (54) 99917-1465

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 15
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria da Educação
Alocado em: Secretaria da Educação
Quantidade: 2
Capacidade: 28
Latitude: 27º67’89.6”S
Longitude: 51º45’79.9”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 16
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria da Educação
Alocado em: Secretaria da Educação
Quantidade: 2
Capacidade: 36
Latitude: 27º67’89.6”S
Longitude: 51º45’79.9”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria da educação
Alocado em: Secretaria da Educação
Quantidade: 2
Capacidade: 22
Latitude: 27º67’89.6”S
Longitude: 51º45’79.9”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 18
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria da Educação
Alocado em: Secretaria da Educação
Quantidade: 1
Capacidade: 48
Latitude: 27º67’89.6”S
Longitude: 51º45’79.9”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 19
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria de Educação
Alocado em: Secretaria de Educação
Quantidade: 1
Capacidade: 24
Latitude: 27º67’89.2”S
Longitude: 51º45’79.6”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074
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TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 20
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria de Educação
Alocado em: Secretaria de Educação
Quantidade: 1
Capacidade: 54
Latitude: 27º67’89.2”S
Longitude: 51º45’79.6”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 21
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria de Educação
Alocado em: Secretaria de Educação
Quantidade: 1
Capacidade: 31
Latitude: 27º67’89.2”S
Longitude: 51º45’79.6”W
Responsável: Rosângela Gobet DOmingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 22
Tipo: Ônibus
Órgão: Secretaria de Educação
Alocado em: Secretaria de Educação
Quantidade: 1
Capacidade: 23
Latitude: 27º67’89.2”S
Longitude: 51º45’79.6”W
Responsável: Rosângela Gobet Domingues
Celular: (54) 99679-1074

TRANSPORTES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 23
Tipo: Veículo
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Alocado em: Secretaria de Assistência Social
Quantidade: 2
Capacidade: 10
Latitude: 27°40'45.5"S
Longitude: 51°27'32.2"W
Responsável: Reni Aparecida de Andrades
Celular: (54) 99965-7337

OUTROS (SERVIÇOS PÚBLICOS OU DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA) - 1
Instituição: Associação dos Bombeiros Voluntários
Responsável: Mari Jane Beux
Telefone/Celular: (54) 99971-1033
Latitude: 27°40'40.9"S
Longitude: 51°27'33.0"W
Atividade a ser desenvolvida: Resgate, apoio, socorro e demais ações que possam auxiliar em ocorrências no município.

ESTOQUE EMERGENCIAL DO MUNICÍPIO
O município possui Estoque e/ou Ata de registro de preço: Sim
Item 1
Item: Lonas(m²)
Outro:
Quantidade: 3000
Possui estoque: Sim
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Possui ARP: Não

Operações e Controle
AVISOS
Internet, Radio, Telefone,

ALERTAS
Responsável: Aldir Zanella da Silva
Telefone/Celular: (54) 99981-6070
Alerta:
Alertas acerca dos fatos que aconteceram e/ou estão acontecendo.

ALARMES
Responsável: Aldir Zanella da Silva
Telefone/Celular: (54) 99981-6070
Alarme:
Acionamento de alarmes.

ACIONAMENTO DE RECURSOS
Responsável: Jair de Mattos
Telefone/Celular: (54) 99937-0937
Acionamento:
Coordenador da Defesa Civil responsável por acionar os recursos referentes ao atendimento dos eventos ocorridos.

DESMOBILIZAÇÃO
Responsável: Aldir Zanella da Silva
Telefone/Celular: (54) 99981-6070
Desmobilização:
Prefeito Municipal após aviso recebido da Defesa Civil Municipal.
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
0800 646 6444
U.S. 18 - BARRACAO

Qualidade da Água Distribuída

Em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440 de 04/05/2005, informamos os padrões de qualidade da água:

Parâmetros

Padrão de Qualidade

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022

Turbidez ¹

0 a 5 UT

0,2 UT

0,1 UT

0,4 UT

0,1 UT

0,3 UT

0,1 UT

0,2 UT

0,1 UT

Cor ²

0 a 15 UH

2 UH

2 UH

2 UH

2 UH

2 UH

2 UH

2 UH

2 UH

Cloro Livre
Residual ³

0,2 a 5 mg/L

0,42 mg/L

0,63 mg/L

0,61 mg/L

0,32 mg/L

0,46 mg/L

0,73 mg/L

0,62 mg/L

0,89 mg/L

Coliformes
Totais 4

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Escherichia
Coli 5

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

1 - Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.
2 - Ocorre devido a partículas dissolvidas na água.
3 - Produto químico utilizado para eliminar bactérias.
4 - Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.
5 - Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes de origem animal (fezes).

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
0800 646 6444
U.S. 18 - BARRACAO

Amostras Realizadas na Rede de Distribuição

Em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440 de 04/05/2005, informamos os padrões de qualidade da água:

Parâmetros

Amostras

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022

Turbidez

Realizadas
Dentro do Padrão
Fora do Padrão

5
5
0

11
11
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

Cor

Realizadas
Dentro do Padrão
Fora do Padrão

5
5
0

11
11
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

Cloro Livre
Residual

Realizadas
Dentro do Padrão
Fora do Padrão

5
5
0

11
11
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

Coliformes
Totais

Realizadas
Dentro do Padrão
Fora do Padrão

5
5
0

11
9
2

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

Escherichia
Coli

Realizadas
Dentro do Padrão
Fora do Padrão

5
5
0

11
11
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

5
5
0

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br
0800 646 6444
U.S. 18 - BARRACAO

Informações Adicionais
Em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440 de 04/05/2005:
Conforme o Art. 5º, inciso II a, deste Decreto, informa-se:
- Art. 6º, inciso III, da Lei Federal nº 8.078/1990
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;
- Art. 31, da Lei Federal nº 8.078/1990
LEI FEDERAL Nº 8.078/1990
Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades,
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.
Responsável pela empresa: LEA PATRICIA PINHEIRO BASEI
Tipo de Captação: Subterranea

Volume Tratado: 128.871 m³

Informações referentes ao tratamento da água podem ser encontradas no site da Corsan .
Fiscalização da qualidade da água:
-

Maiores informações a respeito da fiscalização da qualidade da água, entre em contato com a Vigilância Sanitária de BARRACAO.

Monitoramento da qualidade da água do manancial de captação:
-

Maiores informações a respeito do monitoramento da qualidade da água, entre em contato com a FEPAM.

Informações complementares sobre a qualidade da água distribuída, fale com a Corsan.

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Relatório Cadastro Formas de Abastecimento
Abrangência:

RS - BARRACAO

Ano Referência:

2022

Data:

12/05/2022

Forma de Abastecimento:

SAA

Hora:

09:22:24

Forma de
abastecimento

Nome

Código

Instituição

Data de
Registro
no SISAGUA

Data de
Preenchimento
do Formulário

ETA ou UTA
ETA ou UTA
cadastrado(s)
cadastrado(s)

Tipo(s) de
manancial(is)
utilizado(s)

Tratamento

Tipo(s) de
Município(s)
manancial(is)
Abastecido(s)
utilizado(s)

Município(s)
Abastecido(s)
População
e População
abastecida
estimada
estimada
no município

SAA
SAA

BARRACÃO
BARRACÃO

S430180000001
S430180000001

SUPERINTENDENCIA
REGIONAL PLANALTO
SURPLA

05/01/2022
05/01/2022

05/01/2022
05/01/2022

BAR-06A BAR-06A

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

3.688
(70,42%)
BARRACAO
- RS
/ 3.688 (70,42%)
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Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Relatório Cadastro Formas de Abastecimento
Abrangência:

RS - BARRACAO

Ano Referência:

2022

Data:

12/05/2022

Forma de Abastecimento:

SAC

Hora:

09:28:44

Forma de
abastecimento

Nome

Código

SAC
SAC

APARECIDA
APARECIDA

C430180000018
C430180000018

SAC
SAC

CARDOSO
CARDOSO

C430180000041
C430180000041

SAC
SAC

ESPIGAO
ESPIGAO ALTO
ALTO 1
1 C430180000019
C430180000019

SAC
SAC

ESPIGAO ALTO
ALTO 2
2 C430180000040
C430180000040
ESPIGAO

SAC
SAC

GRAMADO
GRAMADO

C430180000027
C430180000027

SAC
SAC

MARMELEIRO
MARMELEIRO

C430180000024
C430180000024

SAC
SAC

MONTE
MONTE ALEGRE
ALEGRE C430180000021
C430180000021

SAC
SAC

PASSO DAS
DAS
C430180000028
PASSO
C430180000028
ILHAS
REASSENTAMEN
REASSENTAMEN C430180000029
C430180000029
TO1
TO1

SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC

REASSENTAMEN
REASSENTAMEN C430180000034
C430180000034
TO2
TO2
SAC
SAC EUCALIPTO
EUCALIPTO C430180000036
C430180000036
1

SAC
SAC

SALES
SALES

C430180000022
C430180000022

SAC
SAC

SANTA
SANTA
TERESINHA
TERESINHA

C430180000032
C430180000032

SAC
SAC

SAO
SAO BERNARDO
BERNARDO C430180000030
C430180000030

Tipo(s) de
manancial(is)
utilizado(s)

Tratamento

Tipo(s) de
Município(s)
manancial(is)
Abastecido(s)
utilizado(s)

Município(s)
Abastecido(s)
População
e População
abastecida
estimada
estimada
no município

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

41 (0,78%)
BARRACAO
- RS / 41 (0,78%)

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

3 (0,06%)
BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

139- (2,65%)
BARRACAO
RS / 139 (2,65%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

133- (2,54%)
BARRACAO
RS / 133 (2,54%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

30 (0,57%)
BARRACAO
- RS / 30 (0,57%)

-

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

38 (0,73%)
BARRACAO
- RS / 38 (0,73%)

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

24 (0,46%)
BARRACAO
- RS / 24 (0,46%)

-

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

12 (0,23%)
BARRACAO
- RS / 12 (0,23%)

-

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

236- (4,51%)
BARRACAO
RS / 236 (4,51%)

-

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

89 (1,70%)
BARRACAO
- RS / 89 (1,70%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

9 (0,17%)
BARRACAO
- RS / 9 (0,17%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

30 (0,57%)
BARRACAO
- RS / 30 (0,57%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

103- (1,97%)
BARRACAO
RS / 103 (1,97%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

24 (0,46%)
BARRACAO
- RS / 24 (0,46%)

Instituição

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO

Data de
Registro
no SISAGUA

Data de
Preenchimento
do Formulário

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

ETA ou UTA
ETA ou UTA
cadastrado(s)
cadastrado(s)
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SAC
SAC

SAO
SAO LOURENCO
LOURENCO C430180000037
C430180000037

SAC
SAC

SAO
SAO ROQUE
ROQUE

C430180000033
C430180000033

SAC
SAC

SOBRADINHO
SOBRADINHO

C430180000031
C430180000031

SAC
SAC

TOPE
TOPE

C430180000025
C430180000025

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
BARRACAO

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

21 (0,40%)
BARRACAO
- RS / 21 (0,40%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

59 (1,13%)
BARRACAO
- RS / 59 (1,13%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

44 (0,84%)
BARRACAO
- RS / 44 (0,84%)

20/01/2022
20/01/2022

20/01/2022
20/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

53 (1,01%)
BARRACAO
- RS / 53 (1,01%)
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Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Relatório Cadastro Formas de Abastecimento
Abrangência:

RS - BARRACAO

Ano Referência:

2022

Data:

12/05/2022

Forma de Abastecimento:

SAI

Hora:

10:13:51

Forma de
abastecimento

SAI
SAI

Nome

Código

ADAIR DA
DA COSTA
COSTA
ADAIR
I430180000035
I430180000035
RODRIGUES
RODRIGUES

Instituição

Data de
Registro
no SISAGUA

Data de
Preenchimento
do Formulário

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

Tipo(s) de
manancial(is)
utilizado(s)

Tratamento

Tipo(s) de
Município(s)
manancial(is)
Abastecido(s)
utilizado(s)

Município(s)
Abastecido(s)
População
e População
abastecida
estimada
estimada
no município

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

ETA ou UTA
ETA ou UTA
cadastrado(s)
cadastrado(s)

SAI
SAI

ADAIR
ADAIR MAURO
MAURO
DE
DE VARGAS
VARGAS

I430180000012
I430180000012

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

ADEMIR
ADEMIR GIRARDI
GIRARDI

I430180000030
I430180000030

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

ANA DA
DA SILVA
SILVA
ANA
FERREIRA
FERREIRA

I430180000018
I430180000018

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

ANDRIELI
ANDRIELI
VARELA
VARELA

I430180000032
I430180000032

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

AUDELAR
AUDELAR
BORGES
BORGES

I430180000031
I430180000031

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

AURELIO
AURELIO DE
DE
ROSSI
ROSSI

I430180000023
I430180000023

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

CELIA JACOBI
JACOBI
CELIA

I430180000028
I430180000028

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI

CLEBERSON
DRUN JUNIOR
DOS SANTOS

I430180000016

-

26/01/2022

26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

BARRACAO
SUBTERRANEO
- RS

BARRACAO
3 (0,06%)
- RS / 3 (0,06%)

SAI
SAI

DUVAL
DUVAL CLAMER
CLAMER

I430180000026
I430180000026

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

FLAVIA
FLAVIA SHITES
SHITES
OLIBONI
OLIBONI

I430180000002
I430180000002

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

FLORISMINDA DE
DE
FLORISMINDA
I430180000005
JESUS DUARTE
DUARTE I430180000005
JESUS

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI
SAI
SAI

FRANCISCO
FRANCISCO
LAZARI
LAZARI

I430180000033
I430180000033

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

GRANJA
GRANJA
MAGARINOS
MAGARINOS

I430180000025
I430180000025

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 9 (0,17%)
9 (0,17%)
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SAI
SAI

SAI
SAI
SAI
SAI
SAI

SAI

SAI
SAI
SAI

IPIRANGA
IPIRANGA
ISARTINO
BRANDAO
PADILHA
JOSE CARLOS
CARLOS
JOSE
CORREA
CORREA
JOSE PEREIRA
PEREIRA
JOSE
DA
DA LUZ
LUZ
LEONILDO
NUNES DE
MATOS
MARIA NELI
RODRIGUES DA
COSTA
MARIZETE
MARIZETE
GIRARDI
GIRARDI

I430180000009
I430180000009

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 15 (0,29%)
15 (0,29%)

I430180000006

-

26/01/2022

26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

BARRACAO
SUBTERRANEO
- RS

BARRACAO
3 (0,06%)
- RS / 3 (0,06%)

I430180000007
I430180000007

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

I430180000036
I430180000036

-

28/01/2022
28/01/2022

28/01/2022
28/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

I430180000014

-

26/01/2022

26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

BARRACAO
SUBTERRANEO
- RS

BARRACAO
3 (0,06%)
- RS / 3 (0,06%)

I430180000003

-

26/01/2022

26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

BARRACAO
SUBTERRANEO
- RS

BARRACAO
3 (0,06%)
- RS / 3 (0,06%)

I430180000017
I430180000017

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

MARLENE DE
DE
MARLENE
FATIMA
FATIMA LIRA
LIRA

I430180000001
I430180000001

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

MORELO
MORELO

I430180000011
I430180000011

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

SIM
SIM

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 15 (0,29%)
15 (0,29%)

SAI
SAI

ORIDES
ORIDES SALES
SALES

I430180000021
I430180000021

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

I430180000022

-

26/01/2022

26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

BARRACAO
SUBTERRANEO
- RS

BARRACAO
6 (0,11%)
- RS / 6 (0,11%)

I430180000004
I430180000004

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI
SAI

PARQUE
ESTADUAL DE
ESPIGAO ALTO
PLINIO VIEIRA
VIEIRA
PLINIO
SOARES
SOARES

SAI
SAI

POSTO
POSTO NEBLINA
NEBLINA

I430180000015
I430180000015

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 6 (0,11%)
6 (0,11%)

SAI
SAI

RAULINO
RAULINO DE
DE
OLIVEIRA
OLIVEIRA

I430180000020
I430180000020

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 6 (0,11%)
6 (0,11%)

SAI
SAI

SUDARIO
SUDARIO
BENDER
BENDER

I430180000013
I430180000013

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

TEREZA SHITES
SHITES
TEREZA
OLIBONI
OLIBONI

I430180000008
I430180000008

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

VAGNER
VAGNER PERIN
PERIN

I430180000027
I430180000027

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

VALTER
VALTER SANTOS
SANTOS
DA LUZ
LUZ
DA

I430180000034
I430180000034

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

SAI
SAI

VOLMIR PHILIPS
PHILIPS
VOLMIR

I430180000029
I430180000029

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 6 (0,11%)
6 (0,11%)
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SAI
SAI

VOLNIR
VOLNIR PHILIPS
PHILIPS

I430180000024
I430180000024

-

26/01/2022
26/01/2022

26/01/2022
26/01/2022

-

-

SUBTERRANEO

NÃO
NÃO

SUBTERRANEO
BARRACAO
- RS

BARRACAO
- RS / 3 (0,06%)
3 (0,06%)

Página 3 de 3

Informamos a seguir a estrutura tarifária sintética utilizada no faturamento dos municípios regulados pela AGERGS , a partir 01 de
julho de 2021.

ÁGUA
TARIFA

CATEGORIA

BICA PÚBLICA
RESID. A e A1
m3 excedente
BÁSICA
RESIDENCIAL B
COMERCIAL C1
m3 excedente
EMPRESARIAL COMERCIAL
PÚBLICA
INDUSTRIAL
SOCIAL

TARIFA
PREÇO SERVIÇO
MÍNIMA
BASE BÁSICO
SEM HD.
3,05
12,09
42,59
2,56
12,09
37,69
6,35
6,35
30,14
93,64
6,35
30,14
93,64
7,23
7,23
53,77
198,37
7,23
107,41
252,01
8,22
107,41
380,50

DISPONIBILIDADE DO
ESGOTO

ESGOTO
COLETADO
PREÇO m³

TRATADO
PREÇO m³

COLETADO
PREÇO m³

TRATADO
PREÇO m³

1,52
1,28
3,17
3,17
3,17
3,61
3,61
3,61
4,11

2,13
1,79
4,44
4,44
4,44
5,06
5,06
5,06
5,75

3,04
2,56
6,34
6,34
6,34
7,22
7,22
7,22
8,22

4,26
3,58
8,88
8,88
8,88
10,12
10,12
10,12
11,50

Observações:
O Preço Base do m3 de água é variável, aplicando-se a Tabela de Exponenciais, em anexo.
O Valor de água é calculado de acordo com a Fórmula PB x Cn acrescido do Serviço Básico, sendo PB o Preço Base, C o
consumo e n o valor na tabela exponencial relativo ao consumo.
Nas categorias Res. A e A1 cujo consumo exceder a 10 m 3, o Preço Base do m3 excedente será calculado de acordo com o Preço
Base da categoria Res. B.
Na categoria C1, cujo consumo exceder a 20 m 3, o Preço Base do m3 excedente será calculado de acordo com o Preço Base da
categoria Comercial.

O Esgoto será cobrado de acordo com o consumo ou volume mínimo da categoria.

A cobrança pela disponibilidade do esgoto está de acordo com a Resolução Normativa da AGERGS de nº 35/2016, de 10 de
novembro de 2016, em sua sessão nº 76/2016.

TABELA II
**SERVIÇOS DIVERSOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS
ITEM

SERVIÇO

VALOR

1 Serviços Laboratório de Hidrometria
1.1 Calibração de hidrômetro c/INMETRO

R$

720,74

1.2 Calibração de hidrômetro s/INMETRO

R$

76,27

1.3 Perícia de hidrômetro

R$

1.481,53

1.4 Custo Horário Equipe Técnica - Serviços Diversos

R$

42,69

1.5 Custo Horário Equipamento - Serviços Diversos

R$

31,17

2.1 Mudança do local do ramal 3/4" s/pavimento

R$

327,46

2.2 Mudança do local do ramal 3/4" c/pavimento

R$

476,29

2.3 Mudança do local do ramal 1" s/pavimento

R$

903,47

2.4 Mudança do local do ramal 1" c/pavimento

R$

1.097,36

3.1 Instalação/substituição de quadro DN 3/4"

R$

110,77

3.2 Instalação/substituição de quadro acima de DN 3/4"

R$

529,55

R$

24,77

5.1 Emissão da 2° via de conta

R$

5,85

5.2 Notificação de Divida (SCI)

R$

5,85

5.3 Envio de fatura para endereço alternativo

R$

5,85

5.4 Notificação de infração

R$

14,39

2 Mudança do local do ramal

3 Quadro de hidrômetro

4 Dispositivos de segurança
4.1 Troca de lacres do quadro do hidrômetro
5 Notificações/comunicados/documento/faturas

6 Acréscimo por impontualidade

Vide Obs.

7 Lacramento de poços de fonte alternativa
7.1 Lacramento de poços de fonte alternativa até DN 2"

R$

193,79

7.2 Lacramento de poços de fonte alternativa acima DN 2" até DN 6"

R$

440,91

8.1 Desobstrução de esgoto

R$

132,31

8.2 Serviço de Religação de água (Social)

R$

37,20

8.3 Serviço de Religação de água (Básica e Emp.)

R$

61,71

8.4 Vistoria de instalação predial

R$

61,71

8.5 Suspensão a pedido

R$

144,15

9.1 Com material fornecido pela CORSAN

R$

212,54

9.2 Com material fornecido pelo USUÁRIO

R$

76,27

8 Serviços comerciais e ou operacionais diversos

9 Mudança de local do hidrômetro a pedido

Observação:
> Valor a ser cobrado como ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE será:
* 2% como multa de mora do total da conta paga com atraso, indepedente do período
* 1% ao mês "Pró rata die" como juros de mora
**Alterada conforme REH nº 326/2020, de 01 de dezembro de 2020.

TABELA III
MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO PARA O SISTEMA DE ÁGUA
ITEM

SERVIÇO

VALOR

1

Retirada abusiva de hidrômetro

R$

802,26

2

Emprego de ejetores ou bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro
ou quadro

R$

792,05

3

Derivação clandestina

R$

802,26

4

Violação do hidrômetro

R$

716,87

5

Hidrômetro Quebrado

R$

716,87

6

Hidrômetro Virado

R$

716,87

7

Enchimento de piscina contrariando determinação da CORSAN

R$

501,61

8

Derivação do ramal predial antes do hidrômetro

R$

1.220,48

9

Intervenção do usuário no ramal predial sem Prévia autorização da CORSAN

R$

1.220,48

10

Violação da suspensão de abast. de água

R$

361,85

11

Uso indevido do hidrante

R$

792,05

12

Intervenção indevida no ramal predial de água

R$

1.399,47

13

Violação dos lacres do hidrômetro e/ou nas conexões do quadro

R$

361,85

Observação:
> Para a reincidência de qualquer das infrações acima descritas, será acrescido 100% do valor original.

TABELA IV
MULTAS RELATIVAS ÀS INFRAÇÕES PREVISTAS NO REGULAMENTO PARA O SISTEMA DE ESGOTO
ITEM

SERVIÇO
Ligações clandestinas à rede pública

R$

960,21

Construções clandestinas sobre coletores em Ruas, lotes ou avenidas

R$

960,21

3

Ligações indevidas de água pluvial à rede Domiciliar de esgoto

R$

802,26

4

Lançamentos indevidos de águas industriais óleos e gorduras à rede pública

R$

802,26

5

Intervenção indevida no ramal coletor de esgoto

R$

1.220,48

6

Violação da caixa de inspeção e ramal

R$

802,26

7

Esgotamento lançado indevidamente na rede de esgoto

R$

802,26

1
2

Observação:
> Para a reincidência de qualquer das infrações acima descritas, será acrescido 100% do valor original.

VALOR

TABELA V
VALORES PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS
HIDRÔMETROS
Capac. x diametro
1,5 m3/h x ¾” UNIJATO

INDENIZAÇÃO R$
R$

92,13

3 m /h x ¾” UNIJATO

R$

116,03

3 m3/h x ¾” MULTIJATO

R$

116,03

3

R$

117,29

3

7 m /h x 1” UNIJATO

R$

496,85

10 m3/h x 1” MULTIJATO

R$

454,15

20 m /h x 1 1/2” UNIJATO

R$

903,39

20 m3/h x 1 1/2” MULTIJATO

R$

903,39

30 m3/h x 2” MULTIJATO

R$

2.141,65

3

3 m /h x ¾” VOLUMÉTRICO

3

Observação:

A cobrança de indenização será aplicada quando ficarem caracterizados danos ao hidrômetro, bem como o desaparecimento do
medidor.

No caso de hidrômetros acima de 30 m³/h x 2” Woltmann, mediante determinação do preço por orçamento na data.

TABELA VI
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO

BÁSICA E EMPRESARIAL
¾”
1” ou mais

LIGAÇÃO DE ÁGUA
Sem Pavimento

R$

338,06

R$

721,48

Com Pavimento

R$

438,40

R$

1.128,31

Tabela B – Preço de ligação de esgoto em R$
LIGAÇÃO DE ESGOTO

PVC

Manilha de Grês

Carência 6 (seis) meses

R$

13,93

R$

13,93

Carência 3 (três) meses

R$

27,89

R$

27,89

*Carência 1 (um) mês

R$

47,88

R$

47,88

Sem Carência

R$

59,85

R$

59,85

* Carência aplicável somente para os municípios onde a cobrança pela disponibilidade está implantada.
Tabela C – Preço de pavimentação da rua em R$
PAVIMENTAÇÃO
Preço do m2

PARALELEPÍPEDO

R$

22,73

PEDRA
IRREGULAR
R$

18,33

ASFALTO PMF
R$

56,60

BLOKRET
R$

14,28

Tabela D – Preço de pavimentação do passeio em R$
PAVIMENTAÇÃO

LAJE DE GRES

CIMENTO
DESEMPENADO

Preço do m2

R$

R$

Observação:

ligação de água ou esgoto.

completos, cobrar somente taxa de vistoria.

a) Ramal c/kit cavalete desconto 30%
b) Abertura e fechamento de vala desconto 30%
c) Ramal c/kit cavalete, abertura e fechamento de vala desconto 60%

38,46

44,94

BASALTO
IRREGULAR
R$

48,75

LADRILHO
R$

146,67

TABELA VII
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PELA CORSAN
SERVIÇOS DE ANÁLISE, APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTOS, CONDOMÍNIOS E
PARCELAMENTOS DE SOLO

PREÇO POR ECONOMIA
Nível
I
II
III
TAXA DE
ENTRADA
TAXA DE
REVALIDAÇÃO

ANÁLISE E APROVAÇÂO DE PROJETOS

Fiscalização da
execução da obra
ÁGUA
ESGOTO ÁGUA E ESGOTO
R$ 14,92 R$ 14,92 R$
29,84 R$
29,84
R$ 24,88 R$ 24,88 R$
49,76 R$
49,76
R$ 34,84 R$ 34,84 R$
69,68 R$
69,68
R$ 149,34
R$ 149,34

O preço do serviço será formado a partir da complexidade do projeto a ser analisado, sendo segmentado por níveis para:

1 – Projetos de água

2 – Projetos de esgoto

ETE(s)

Observações:

de 300 economias. A partir desse número de economias, have-rá a aplicação de um percentual redutor sobre o número de economias que excederem o referido teto, conforme segue:

(água e esgoto) .

TABELA VIII
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA

O serviço de limpeza de fossa séptica é prestado pela CORSAN sob demanda do usuário.
Esse serviço é disciplinado pela Resolução Normativa da AGERGS de número 42/2018, de 18 de setembro de 2018, sessão número 63/2018.

TABELA TARIFÁRIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA POR DEMANDA
Serviço
Valor
Serviço operacional de limpeza (por unidade)
R$ 330,99
Deslocamento por Km
R$
5,94
Tratamento e destinação do lodo por m³
R$
31,27

Serviço de limpeza de fossa séptica programada.
Esse serviço é disciplinado pela Resolução Normativa da AGERGS de número 50/2019, de 21 de novembro de 2019, sessão número 88/2019.

TABELA TARIFÁRIA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA PROGRAMADA
Categoria
Preço (Mês) Valor Anual (total)
Residencial Social (RS)
R$
15,52 R$
186,26
Residencial Básica (RB)
R$
39,20 R$
470,45
Comercial (C1)
R$
39,20 R$
470,45

TABELA ESPECIAL INDUSTRIAL

TARIFA

EMPRESARIAL

CATEGORIA

INDUSTRIAL

FAIXA DE

VALOR DO

CONSUMO

m³

ATÉ 1.000 m³

R$

8,22

entre 1.001 e 2.000 m³

R$

6,85

entre 2.001 e 5.000 m³

R$

5,98

entre 5.001 e 10.000 m³

R$

5,17

entre 10.001 e 20.000 m³

R$

4,39

acima de 20.001 m³

R$

3,56

* Valores em vigor a partir de 01 de julho de 2021, para os municípios regulados pela AGERGS.
Observações:
O Preço Base do m3, até o volume de 1.000, é variável, aplicando-se a Tabela de Exponenciais e a fórmula PB x C n, acrescido dos custos do
Serviço Básico.
O valor excedente a 1.000 m³ é calculado com base nos preços acima, sem aplicação da tabela de exponencial.
Para enquadramento do consumo na faixa, não é utilizada a forma cumulativa, sendo o volume de cada faixa apropriado e o saldo lançado na
próxima.

O Esgoto será cobrado à razão de 70% para ESGOTO TRATADO e 50% para ESGOTO COLETADO do valor do m³ de consumo na
primeira faixa.

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
Mananciais/Pontos de captação utilizados para abastecimento de água
Abrangência:

RS - BARRACAO

População IBGE:

5.237

Ano de Referência:

2022

Data:

12/05/2022

Forma de Abastecimento:

SAC

Hora:

15:03:05

Manancial / Ponto de
captação

Tipo de
captação

Município

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

PONTO 1

SUBTERRANEO

PONTO 1

Vazão
média
captada
(L/s)

Coordenadas Geográficas

Outorga

Nome da forma de
abastecimento

0,0

NÃO

SAC - SAO BERNARDO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SALES

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SAC EUCALIPTO 1

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SOBRADINHO

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - PASSO DAS ILHAS

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - GRAMADO

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - REASSENTAMENTO2

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SAO LOURENCO

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - APARECIDA

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SAO ROQUE

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - REASSENTAMENTO1

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - MARMELEIRO

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - MONTE ALEGRE

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - CARDOSO

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - SANTA TERESINHA

PONTO 1

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - TOPE

PONTO 1 BAIXADA

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - ESPIGAO ALTO 1

Latitude

Longitude

Instituição
Responsável
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
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PONTO 2

SUBTERRANEO

BARRACAO

0,0

NÃO

SAC - ESPIGAO ALTO 2

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRACAO
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