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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Maçambará - RS foi 

elaborado conforme os princípios e as diretrizes constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05 

de janeiro de 2007 e no Decreto nº 7.127, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a 

referida lei, que institui a Política Nacional para o Saneamento Básico no país.  

Para a elaboração do PMSB do município de Maçambará foram utilizados, como 

instrumentos de apoio metodológico, o Guia para a Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento (Brasil, 2006). O conteúdo do PMSB de Maçambará procura atender à 

Resolução Recomendada nº 75, de 02 de julho de 2009, do Conselho das Cidades, instância 

que integra as atividades do Ministério das Cidades, de modo que o mesmo foi estruturado 

visando à orientação e o assessoramento tanto do poder executivo municipal na organização 

e prestação dos serviços de saneamento básico, quanto do poder legislativo na elaboração 

das leis vinculadas. Desse modo, neste Relatório 1 – Diagnóstico Técnico Participativo dos 

serviços de saneamento básico apresentar-se-ão dados e informações que caracterizam as 

áreas que compõem o PMSB de Maçambará. 

Dentre os propósitos e objetivos do PMSB está a universalização dos serviços, cujas metas 

contemplam: 

a) o acesso à água potável de qualidade e em quantidade nas zonas urbana e rural; 

b) o acesso das residências e edificações à rede de esgoto sanitário com tratamento quando 

implantada; 

c) a coleta dos resíduos sólidos e seu tratamento e disposição, segundo as diretrizes da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, preconizadas pela Lei Federal n° 12.305, de 02 de 

agosto de 2010 e; 
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d) apresentar propostas para a gestão urbana de áreas de risco em zonas de alagamento e 

planejamento da infraestrutura de drenagem e de manejo de águas pluviais, inclusive, 

utilizando tecnologias de baixo impacto. 

A Política de Saneamento Básico no âmbito municipal proposta neste PMSB procura se 

integrar à política de desenvolvimento urbano e à política de uso do solo, de acordo com as 

diretrizes e instrumentos definidos na Lei Municipal nº 914, de 30 de setembro de 2009, que 

“Institui as diretrizes urbanas do município de Maçambará e dá outras providências”. A 

interdisciplinaridade da Política Nacional de Saneamento Básico com a Política Nacional de 

Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos também foi objeto de avaliação e integração por ocasião da construção deste PMSB. 

A Portaria 307, de 26 de novembro de 2014, “Nomeia membros do Comitê Executivo para a 

elaboração do PMSB” e da Portaria Municipal Nº 82, de 09 de março de 2015 que “Nomeia 

membros do Comitê de Coordenação do processo de elaboração do PMSB” do município de 

Maçambará.  

A partir do Diagnóstico Técnico Participativo dos Serviços de Saneamento Básico propôs-se a 

desenvolver os cenários técnicos e financeiros, os quais são apresentados no Relatório 2 – 

Prospectiva e Planejamento Estratégico. A partir de simulações de cenários financeiros e 

gerenciais e ambientais, procurou-se incentivar o uso de tecnologias apropriadas que 

considerem a sustentabilidade e a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de 

soluções graduais e progressivas.  

No Relatório 3 – Programas, Projetos e Ações serão apresentados ações, metas e as 

prioridades definidas durante o processo de construção do PMSB para o saneamento básico. 

Importante mencionar que esta primeira versão do PMSB não esgota as possibilidades de 

novos programas, ações e projetos, pois este se caracteriza por ser um processo de 

planejamento aberto e dinâmico.  As ações integram políticas e programas e visam pela sua 

interface, fomentar a cooperação institucional no âmbito municipal, regional, e entre os 

entes federados gestores da área do saneamento básico, como o Estado e a União.  
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A melhoria da gestão e da sustentabilidade na prestação dos serviços é objeto de 

preocupação no desenvolvimento deste PMSB, sustentada pelas ações e programas. Os 

programas sugeridos relacionam aspectos da engenharia, economia, planejamento, 

desenvolvimento institucional e organizacional, jurídica, comunicação e tecnologia da 

informação, gestão ambiental, participação e controle social, dentre outras. O PMSB deverá 

procurar observar as diretrizes a serem propostas pelo Comitê de Gerenciamento da Bacia 

U40 - do Butui, Piratinim, ICamaquã, quanto aos usos da água.  

O Relatório 4 – Indicadores de Desempenho aplicados ao saneamento básico aborda o tema 

relacionado às emergências na área do saneamento básico, situando possíveis emergências, 

as quais poderão demandar ações preventivas e corretivas, assim como, procura incentivar 

uma ação conjunta e cooperada das instituições que normalmente participam nestes 

eventos. Os princípios adotados para a temática das emergências referem em primeiro 

plano a precaução, seguidos da prevenção e por último, da ação corretiva e de apoio 

humanitário. 

Os indicadores de desempenho, propostos no Relatório 4 – Indicadores de Desempenho 

aplicados ao saneamento básico pretendem contribuir na aferição do estado da arte em 

fazer saneamento básico e seus avanços em direção às metas. 

Visando democratizar o amplo acesso da população às informações e proposições do PMSB, 

durante o processo de elaboração deste, viabilizou-se vários encontros, reuniões e 

audiências, cujo processo encontra-se documentado no Relatório 7 – Relatório de Execução 

do Plano Municipal de Saneamento Básico no qual também será abordada a participação, a 

regulação e o controle social. Neste volume desenvolveu-se uma análise das instâncias de 

participação existentes, sua atuação e uma proposta, visando atuar na regulação dos 

serviços de saneamento básico. O presente PMSB pretende transformar uma relação e 

atuação fragmentada dos diferentes conselhos e secretarias em uma ação integrada e 

relacionada.  



 

 

 

9 

 

 

 

No Relatório 5 - será apensada uma Minuta de Projeto de Lei para Institucionalizar a Política 

Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS), no município de 

Maçambará. Esta minuta necessita ser revista e ajustada às necessidades de Maçambará, de 

acordo com a decisão tomada pelos executivos municipais. 

Visando atender aos dispositivos da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, conjuntamente 

com o PMSB será apresentado no Relatório 9 - Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), em sua primeira versão 2014. 

Este PMGIRS atende ao disposto no Art. 18 da Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 

determina a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS. O Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.305, 

indica em seu Art. 54 que o PMGIRS poderá ser inserido no Plano Municipal de Saneamento 

Básico, a exemplo do PMSB de Maçambará, como a seguir transcrito: 

“Art.54, § 2º- A componente da limpeza urbana e do manejo de resíduos 

sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos poderá estar inserida nos planos de saneamento básicos previstos 

no Art. 19 da Lei nº 11.445/07, devendo respeitar o conteúdo mínimo 

referido no Art. 19 da Lei nº 12.305/10, ou o disposto no Art.51, conforme o 

caso”. 

A elaboração do PMSB seguiu as etapas conforme apresentado na figura 1.1 e figura 1.2, 

sendo que a etapa 9 conclui sua elaboração com a aprovação da lei municipal, cuja minuta 

de projeto de lei está apresentada no Relatório 5. 
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Figura 1.1 – Sequência das etapas de elaboração do PMSB – Etapas 1 a 5. 
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Figura 1.2 – Sequência das etapas de elaboração do PMSB – Etapas 5 a 10.
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2. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SANEAMENTO BÁSICO NO 

MUNICÍPIO 

2.1. DADOS CENSITÁRIOS E PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Segundo a divulgação do CENSO 2010, a população de Maçambará é de 4.738 habitantes. 

(Fonte: IBGE, 2011).  

A Figura 2.1 apresenta a evolução populacional do município de Maçambará no período de 

2000 a 2010, segundo o IBGE. O decréscimo populacional naquele período deve-se dentre 

outros ao êxodo para outros municípios do Estado. Como o município de Maçambará foi 

criado no ano de 1993, não possui informações do Censo realizado no ano de 1991. 

Figura 2.1 - Evolução da população recenseada do município de Maçambará  

(Fonte: IBGE, www.ibge.gov.br/cidadesat/).  
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População residente 4738 Habitantes 

População residente - Homens 2418 Habitantes 

População residente - Mulheres 2320 Habitantes 

População residente - Urbana 1310 Habitantes 

População residente - Rural 3428 Habitantes 

População residente alfabetizada 3945 Habitantes 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.<br />Clique <a STYLE="text-decoration:none"  href="http://www.censo2010.ibge.gov.br/" target 

 

O Brasil possui uma distribuição etária da população já tendendo ao topo da pirâmide etária, 

com grande parte da população acima dos 20 anos, e com um número de nascimentos 

decrescente, que causa uma diminuição da população com menos de 20 anos de idade. 

Maçambará se mostra recentemente inserido nesse cenário, mas com uma tendência a 

incorporá-lo definitivamente, como se mostra na base da pirâmide etária, onde a população 
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menor de 14 anos se mostra decrescente. Ainda muito dependente da agropecuária, o 

planejamento familiar ainda não é praticado a pleno na região, e a estrutura familiar que se 

apresenta ainda tem, principalmente no campo, aquele perfil que o Brasil apresentava nos 

anos 60 e 70, da família com muitos filhos, e incorporada à vida no campo. Como típico no 

interior do país, o município de Maçambará se mostra iniciando uma saída deste perfil para 

aderir à tendência de menor natalidade que possui o país em termos gerais. Esse 

comportamento é notado na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 – Pirâmide etária de Maçambará 
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Para fins de construção dos cenários e a realização de prognósticos quanto ao planejamento 

estratégico será considerado um alcance da projeção populacional de 30 anos, cujo período 

compreende os anos 2010 a 2040. 

A projeção populacional apresentada na Tabela 2.1 considerará uma taxa de crescimento 

anual aritmética de 0,681 % ao ano no município e de 2 % ao ano na zona urbana deste. O 

ano de referência para projeção populacional é o ano 2010. 

A taxa de crescimento populacional de 0,681% para a população do município corresponde a 

taxa de crescimento aritmética do período de 2007 a 2010. Considerou-se uma taxa de 

crescimento diferenciada de 2 % a.a. para a zona urbana do município. Estes percentuais 

foram definidos em conjunto com o Comitê Executivo para o acompanhamento e a 

condução do processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  
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Tabela 2.1 – Projeção e estimativa populacional para Maçambará (2010 – 2040). 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 
População 

Rural 

  Habitantes Habitantes Habitantes 

2010 4.738 1.310 3.428 

2011 4.762 1.336 3.425 

2012 4.785 1.363 3.423 

2013 4.809 1.390 3.419 

2014 4.833 1.418 3.415 

2015 4.858 1.446 3.411 

2016 4.882 1.475 3.407 

2017 4.906 1.505 3.402 

2018 4.931 1.535 3.396 

2019 4.956 1.566 3.390 

2020 4.980 1.597 3.383 

2021 5.005 1.629 3.376 

2022 5.030 1.661 3.369 

2023 5.055 1.695 3.361 

2024 5.081 1.729 3.352 

2025 5.106 1.763 3.343 

2026 5.132 1.798 3.333 

2027 5.157 1.834 3.323 

2028 5.183 1.871 3.312 

2029 5.209 1.908 3.301 

2030 5.235 1.947 3.288 

2031 5.261 1.986 3.276 

2032 5.287 2.025 3.262 

2033 5.314 2.066 3.248 

2034 5.340 2.107 3.233 

2035 5.367 2.149 3.218 

2036 5.394 2.192 3.202 

2037 5.421 2.236 3.185 

2038 5.448 2.281 3.167 

2039 5.475 2.326 3.149 

2040 5.503 2.373 3.130 
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2.2. HORIZONTE DO PLANO DE SANEAMENTO 

O alcance do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Maçambará 

será de trinta anos, a contar do ano 2010. Segundo a Lei nº 11.445/2007 deverão ser 

realizadas revisões periódicas considerando que o desenvolvimento populacional e 

ocupacional poderá variar em função, principalmente, das mudanças do cenário econômico.  

 

2.3. RENDIMENTO FAMILIAR 

A Figura 2.3 apresenta por faixas de renda dados obtidos no censo de 2010 pelo IBGE. 

Figura 2.3 – Rendimento mensal domiciliar – Maçambará. (Fonte: IBGE, 2010) 
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2.4. SANEAMENTO BÁSICO 

As informações constantes neste subitem 2.4 apresentam nas Figuras 2.4 a 2.7, os dados 

referentes ao acesso dos domicílios aos serviços de abastecimento de água, de esgotamento 
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sanitário e de resíduos sólidos apresentados pelo IBGE (acessado em 28/02/2014) 

http://www.sidra.ibge.gov.br/cd/cd2010rpu.asp?o=4&i=P). 

O panorama geral da situação do saneamento básico para o município de Maçambará 

(considerado o ano de 2013) se mostra com bons resultados em relação ao abastecimento 

de água por rede geral na zona urbana. 

Figura 2.4 – Domicílios por tipo de abastecimento de água – Maçambará (IBGE, 2011). 
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Quanto ao esgotamento sanitário, observa-se na Figura 2.5 que a maioria dos domicílios 

possui fossa rudimentar como destino de seus esgotos sanitários.  
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Figura 2.5 – Destino do esgoto dos domicílios com banheiro - Maçambará. (Fonte: IBGE, 2010). 
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Os domicílios cujo destino dos esgotos sanitários é a rede de esgoto ou pluvial, estão 

conectados a rede do sistema de drenagem pluvial, pois inexiste rede separadora de esgoto 

sanitário. 

Com relação ao destino do lixo, de acordo com a Figura 2.6, apenas 43,11% dos domicílios 

tem seus resíduos coletados por serviço de limpeza urbana. Do restante, 38,68% dos 

domicílios queimam seus resíduos nas propriedades, o que representa um elevado índice. 
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Figura 2.6 – Destino do lixo em Maçambará, 2010 (Fonte: IBGE, 2010). 

 

O tipo de saneamento por domicílios é apresentado na figura 2.7. 

Figura 2.7 – Tipo de saneamento por domicílio. (Fonte: IBGE, 2010) 
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2.5. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, o município de Maçambará, criado após 

desmembração do município de Itaqui, possui uma área total de 1682,82 km², fazendo divisa 

com o município de Itaqui a oeste e sul, com os municípios de Manoel Viana e São Francisco 

de Assis a sudeste, com o município de Unistalda à leste, e com o município de São Borja ao 

norte. As distâncias entre o município de Maçambará e regiões de interesse são elencadas 

na Tabela 2.2. Estas distâncias são referentes aos trajetos rodoviários entre as sedes dos 

municípios/distritos citados. O município, em divisão territorial do IBGE de 2001, é 

constituído de 4 distritos: Maçambará, Bororé, Encruzilhada e Passo do Goulart. 

 Tabela 2.2 – Distâncias ao Município de Maçambará em relação a pontos de interesse. 

Local Interesse 
Distância da Sede 

Municipal (km) 

Porto Alegre Capital do RS 589 

São Borja 

Município 
Vizinho 

69 

Itaqui 53 

Unistalda 123 

Manoel Viana 120 

São Francisco de 
Assis 

160 

Giruá 
Destino de 
Resíduos 
Sólidos 

290 

Bororé 
Distrito 

Municipal 

16 

Encruzilhada 60 

Passo do Goulart 80 

 

A origem e evolução histórica do município de Maçambará é bem resumida através do texto 

que a caracteriza no portal da prefeitura municipal de Maçambará, que é transcrito a seguir: 

“A origem do nome Maçambará é indígena e significa “capim de pasto onde acampam os 

tropeiros”, que é comum nesta região. 
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Originou-se do município de Itaqui. Por tradição, Maçambará surgiu graças às fazendas de 

criação de gado, entre elas: Recreio, São Donato, Santo Cristo, São Jorge, Santo Izidro, 

algumas estas remanescentes dos Sete Povos das Missões. 

Os parâmetros curriculares desenvolvidos em nosso município, baseado no texto 

constitucional, são: dignidade da pessoa humana, igualdade de direito, participação e 

responsabilidade pela vida social. 

Dentre as muitas fazendas existentes no local, destacava-se uma de nome "Recreio", nome 

este que foi mais tarde dado ao povoado. 

Anos depois, por vontade de algumas autoridades da época, entre elas o Prefeito Municipal 

de Itaqui, Euclides Aranha o nome de "Recreio" foi trocado por Maçambará, pois ficaram 

sabendo que já havia uma localidade com o nome de "Recreio do Sul" no Estado, e também 

para não confundir o nome do povoado com o nome da fazenda. Em vista desta origem e 

também dadas às características econômicas da região, a população do município concentra-

se na zona rural, dependente, sobretudo da atividade agrícola, mais especificamente do 

cultivo de arroz. ”. 

A cultura que acompanha essa evolução histórica é aquela bem característica que surgiu nos 

campos da América do Sul. As tradições gauchescas formam, de forma quase unânime, o 

conjunto cultural ao quais os cidadãos maçambarenses estão inclusos. A população, formada 

de forma majoritária por descendentes portugueses e espanhóis, que colonizaram Brasil, e a 

Argentina, respectivamente, tem nos eventos campeiros, como rodeios e gineteadas, os 

maiores eventos de expressão cultural e encontro social. 

A cultura gauchesca não é um exemplo de receptividade com ações de ordem ambiental, 

pois advém de um padrão extrativista e de uso extensivo de recursos, tendo-se mostrado 

um desafio às ações de conscientização no estado do Rio Grande do Sul. Também influi à 

essa perspectiva o fato de que a vegetação do bioma pampa não suporta grandes animais 

silvestres há algumas décadas, sendo emas e veados campeiros presentes ainda apenas nas 

reservas ambientais, e a falta de contato com a fauna nativa deixa as questões ambientais 

um pouco distantes da cultura local. 
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A região oeste do estado do Rio Grande do Sul tem como unidade topográfica predominante 

o Campo, e isso determinam juntamente com sua posição geográfica, na delimitação do 

clima da região. Marcado por invernos frios e ventos vindos de oeste, da Cordilheira dos 

Andes, conhecidos popularmente por vento Minuano, esta região próxima com a Argentina 

partilha muito dos eventos climáticos que atingem o país vizinho. 

O clima do Rio Grande do Sul foi classificado por Köppen como Temperado Subtropical e 

mesotérmico úmido, esta é uma condição bem diferente do resto do Brasil, e sofre influência 

de massas de ar polar seguidamente, principalmente nos invernos, ocasionando episódios 

de neve em com alguns anos de tempo de retorno. Novas classificações estão em debate, e 

mesmo a classificação de Köppen datar de 1931, ela ainda é a mais utilizada. Os processos 

de geada e temperaturas médias de 18 graus Celsius o demonstram como integrante 

clássico deste clima. As figuras 2.8 a IIIIII demonstram isso. 
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Figura 2.8 – Temperaturas médias anuais no RS. Adaptado de: Atlas Eólico do Rio Grande do Sul 

(2002). 
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Figura 2.9 – Precipitações médias anuais no Rio Grande do Sul. Adaptado de: Atlas Eólico do Rio 

Grande do Sul (2002). 

 

A altimetria do município é característica da Campanha Gaúcha, subunidade de relevo onde 

se enquadra no Estado, apresentando campos planos, de pouca diferença de cotas, e de 

uma forma geral, a menos de 150 metros acima do nível do mar. A sede do município se 

encontra na cota 104 metros, enquanto que os pontos receptores da drenagem pluvial se 

encontram na cota aproximada de 80 metros. 
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A hidrogeologia do Rio Grande do Sul foi descrita pela Companhia de Pesquisa de Recursos 

Minerais (CPRM), e o mapa hidrogeológico por ela desenvolvido classifica os aquíferos na 

região de Maçambará como aquíferos porosos aluvionares, estes oriundos de deposição de 

sedimentos ao longo da área de inundação do Rio Uruguai, e aquíferos fissurais da Serra 

Geral, que são aquíferos formados entre as fraturas do subsolo rochoso da formação serra 

geral, que se estendem até o subsolo da região de Maçambará. 

Figura 2.10 – Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul, adaptado. Fonte: CPRM. 

 

 

Quanto à pedologia do município, o IBGE realizou complexa classificação dos solos do Brasil, 

os produtos do projeto podem ser acessados em http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/solos 

mapas temáticos com a classificação do solo de todos os estados brasileiros. Neste 

documento, o município de Maçambará possui solos classificados em 3 classes: Plintossolo 
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distrófico 2, Brunizém vértico 5, e Litólicos eutróficos. Para maiores detalhes e informações, 

sugerimos consulta à fonte citada. 

O mesmo trabalho do IBGE realizou a classificação geológica do Brasil, constatando que a 

região em estudo se encontra sobre o fim de derramamento basáltico, onde há uma camada 

fina de basalto, que recobre a formação mais antiga conhecida como Escudo Sul 

Riograndense. 

A Tabela 2.3 apresenta dados gerais geopolíticos, informados pelo IBGE. 

Tabela 2.3 - Dados gerais – Maçambará (IBGE, 2010) 

Maçambara Código: 4311718 

Síntese das Informações  
  

Área da unidade territorial 1.682,82 km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 7 estabelecimentos 

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 902 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2012 304 Matrículas 

Número de unidades locais 76 Unidades 

Pessoal ocupado total 402 Pessoas 

PIB per capita a preços correntes – 2011 30.758,56 Reais 

População residente  4.738 Pessoas 

População residente – Homens 2.418 Pessoas 

População residente – Mulheres 2.320 Pessoas 

População residente alfabetizada 3.945 Pessoas 

População residente que frequentava creche ou escola  1.410 Pessoas 

Valor do rendimento médio mensal, por situação do domicílio - 
Rural 1.490,62 Reais 

Valor do rendimento médio mensal, por situação do domicílio - 
Urbana 1.867,67 Reais 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 (IDHM 2010) 0,684 
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2.6. LEGISLAÇÃO 

 

A legislação municipal associada às áreas que compõem o saneamento básico pode ser 

descrita como a que segue: 

• Lei Municipal nº 914, de 30 de setembro de 2009, que “Institui as Diretrizes 

Urbanas do município de Maçambará, e dá outras providências”; 

• Lei Municipal nº 915, de 01 de outubro de 2009, que “Dispõe sobre a Política 

do Meio Ambiente do Município de Maçambará e dá outras providências”; 

• Lei Municipal nº 930, de 09 de dezembro de 2009 – “Autoriza a realização de 

Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, 

a celebração de Contrato de Programa com a CORSAN e dá outras 

providências”; 

• Lei Municipal nº 1040, de 23 de março de 2011, que “Declara como Urbana a 

área Povinho e dá outras providências”; 

• Lei Municipal nº 1084, de 17 de agosto de 2011, que “Transforma a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências”. 
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2.7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Maçambará é ordenada por leis e é 

composta por um conjunto de secretarias listadas a seguir. O organograma que compõe as 

secretarias municipais, citadas a seguir: 

� Secretaria Municipal de Administração; 

� Secretaria Municipal de Finanças; 

�  Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo;  

� Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Saneamento e Serviços Urbanos; 

� Secretaria Municipal de Saúde;  

� Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio; 

� Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

2.8. INDICADORES SOCIAIS 

 

Indicadores Sociais são referências estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação que, em 

conjunto, retratam o estado social dessa nação e permitem conhecer o seu nível de 

desenvolvimento social. Os Indicadores Sociais constituem um sistema, isto é, para que 

tenham sentido é preciso que sejam vistos uns em relação aos outros, como elementos de 

um mesmo conjunto. 

Os Indicadores sociais apresentados neste diagnóstico serão os seguintes: Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico e Mapa de Pobreza e Desigualdade (IDESE). A Figura 2.11 

apresenta o Produto Interno Bruto por área para o município de Maçambará. 
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Figura 2.11 – Produto Interno Bruto do município de Maçambará. 

 

 

2.8.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)  

 

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) é um índice sintético desenvolvido 

pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), com base no IDH, o qual abrange um 

conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos, classificados em quatro blocos 

temáticos: (i) saneamento e domicílios; (ii) educação; (iii) renda e (iv) saúde. 

Segundo FEE (2007d), ele tem por objetivo mensurar e acompanhar o nível de 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul, de seus municípios e Conselho Regional de 
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Desenvolvimento (COREDEs), informando a sociedade e orientando os governos (municipais 

e estadual) nas suas políticas socioeconômicas. O IDESE varia de zero a um e, assim como o 

IDH, permite que se classifique o Estado, os municípios ou os COREDEs em três níveis de 

desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou 

iguais a 0,800). 

A Tabela 2.4 apresenta os índices de saneamento e domicílio, educação, renda e saúde, os 

quais compõem o IDESE do município de Maçambará. O IDESE de Maçambará resultou no 

ano 2004 em 0,696, enquanto que o valor médio para o Estado do Rio Grande do Sul de 

0,76. Este grau pode ser elevado para cima se houver esforços em melhorar o subíndice do 

saneamento e domicílio, o qual se encontra em 0,324. 

Tabela 2.4 – IDESE, Maçambará, 2004. 

 

EDUCAÇÃO: 0,828 
 

RENDA: 0,815 
 

SANEAMENTO: 0,324 
 

SAÚDE: 0,817 
 

IDESE MUNICIPAL: 0,627 
 

IDESE DO ESTADO: 0,760 
 

 

 (Fonte: FEE; http://www.riogrande.com.br/maçambara.html). 

 

A partir do ano de 2007, o IDESE passou a desconsiderar o desempenho em Saneamento no 
cálculo dos índices. O Idese do município de Maçambará no ano de 2012 é observado na 
tabela 2. 5. 

 

Tabela 2.5 – IDESE de Maçambará em 2012 

 

EDUCAÇÃO: 0,591 
 

RENDA: 0,601 
 

 

SAÚDE: 0,798 
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IDESE MUNICIPAL: 0,664 
 

IDESE DO ESTADO: 0,744 
 

 

 

  

2.8.2. IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Relatório de Desenvolvimento Humano 

(RDH), publicado anualmente, e também do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Ele 

parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não se deve considerar 

apenas a dimensão econômica, mas também outras características sociais, culturais e 

políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 

O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um contraponto 

a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Além de computar o PIB per capita, 

depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o IDH também leva em 

conta dois outros componentes: a longevidade e a educação. Para aferir a longevidade, o 

indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O item educação é avaliado pelo 

índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é 

mensurada pelo PIB per capita, em dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as 

diferenças de custo de vida entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância 

no índice, que varia de zero a um. 

Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um índice-chave dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e, no Brasil, tem sido utilizado pelo governo 

federal através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), que pode ser 

consultado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, um banco de dados eletrônico 

com informações sócio econômicas sobre os 5.507 municípios do país, os 26 Estados e o 

Distrito Federal. (Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD).  
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O IDH varia de zero a um e permite que se classifique o País, o Estado e os municípios em 

três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 0,799) ou 

alto (maiores ou iguais a 0,800). A Tabela 2.6 apresenta o IDH para o município de 

Maçambará.  

 

 

Tabela 2.6 – IDH do município de Maçambará. 

 

  MAÇAMBARÁ RS BR 

1991: 0,66 0,753 0,696 
 

2000: 0,743 0,814 0,766 

2010: 0,684 0,746 0,727 
 

Fonte dos dados: Ipea - instituto de pesquisa econômica aplicada 

 

A Figura 2.12 apresenta o IDHM do município de Maçambará, do estado do Rio Grande do 

Sul e do Brasil para o ano 1991, 2000 e 2010, permitindo uma comparação entre estes 

índices alcançados.  

Figura 2.12 – Índice de Desenvolvimento Humano do município de Maçambará (Fonte: Atlas 
Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 
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2.8.3. METAS DO MILÊNIO 

As metas do milênio para o município de Maçambará estão apresentadas na Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7 – Metas do Milênio para o município de Maçambará. 

ANO BASE 2010  

POPULAÇÃO 4738 CATEGORIZAÇÃO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES   

Erradicar a 
extrema pobreza e 

a fome 

Reduzir pela metade, entre 1990 e 
2015, a proporção da população 

com renda inferior a R$ 140,00/hab. 
residência. 

Proporção dos indivíduos com rendas 
domiciliares per capita inferiores a R$ 

140,00. 
14,9 % Atingida 

Reduzir pela metade, entre 1990 e 
2015, a proporção da população que 

sofre de fome 
Proporção de crianças desnutridas 1,8 % Atingida 

Atingir o ensino 
fundamental 

universal 

Garantir que, até 2015, todas as 
crianças, de ambos os sexos, 

terminem o ciclo completo de 
ensino fundamental. 

Percentual líquido de frequência no 
ensino fundamental, na faixa etária de 6 a 

14 anos. 
89,9 % 

Não atingido 

Taxa de conclusão do ensino fundamental 
na faixa etária de 15 a 17 anos. 

57 % 

Promover a 
igualdade entre os 

sexos e a 
autonomia das 

mulheres 

Eliminar a disparidade entre os 
sexos no ensino fundamental e 

médio, se possível até 2005, e em 
todos os níveis de ensino, no mais 

tardar até 2015. 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino fundamental. 

1,1 

Atingido 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino médio. 

1,2 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino superior. 

0,05 

Razão entre mulheres e homens 
alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 

anos. (nº mulheres/nº homens) 
99,9 % 

Proporção de mulheres no total de 
assalariados. 

36,4 % 

Proporção de mulheres exercendo 
mandatos nas câmaras de vereadores. 

44,4 % 

Reduzir a 
mortalidade 

infantil 

Reduzir em dois terços, entre 1990 e 
2015, a mortalidade de crianças 

menores de cinco anos. 

Taxa de mortalidade de crianças menores 
de cinco anos (por 1.000 nascidos vivos). 

20 

Não atingiu 

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 
nascidos vivos). 

74,1 

Melhorar a saúde 
materna 

Reduzir em 75%, entre 1990 e 2015, 
a taxa de mortalidade materna. 

Taxa de mortalidade materna (por 
100.000 nascidos vivos). 2010-2012 

0 Atingido 

 
Combater o 
HIV/AIDS, a 

tuberculose e 
outras doenças 

Até 2015, deter e começar a 
reverter a propagação da AIDS. 

Taxa de incidência do HIV/AIDS entre as 
mulheres na faixa etária de 15 a 24 anos 

(por 100.000 pessoas), nos últimos 3 anos. 
0 

Atingido 

Taxa de incidência da AIDS por município 
(por 100.000 pessoas). 

0 

Reduzir pela metade o número de 
casos e mortes por tuberculose 

entre 1990 e 2015. 

Variação do número de casos de doença 
transmitida por mosquitos (nos últimos 3 

anos). 
0 Atingido 

Garantir a 
sustentabilidade 

ambiental 

Reduzir pela metade, até 2015, a 
proporção da população sem acesso 

permanente e sustentável à água 
potável e segura. 

Proporção de domicílios sem acesso a 
uma fonte de água ligada à rede geral. 

1,9 % Atingido 

Proporção de domicílios sem acesso à 
rede geral de esgoto ou pluvial. 

18,8 % Atingido 
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2.8.4. EDUCAÇÃO 

 

A Figura 2.13 apresenta o número de escolas por nível escolar no município de Maçambará. 

Figura 2.13 – Número de escolas por nível – Maçambará. http://cidades.ibge.gov.br/. 

 

A rede de ensino de Maçambará é composta por sete instituições de ensino. O portal 

eletrônico da Secretaria Estadual de Educação (http://www.educacao.rs.gov.br/) fornece 

informações gerais sobre cada uma delas, e estas informações foram condensadas na Tabela 

2.8. 
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Tabela 2.8 – Dados de Maçambará sobre o sistema de educação. 

Escola Endereço Bairro CEP Gestão Etapas de Ensino 

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Marechal Rondon 

Serra de 
Iguariaca, 
Sem 
Número 

- 
97645-
000 

Municipal Fundamental 

Escola Municipal de 
Ensino Básico 
Euclides Aranha 

BORORE 
Sem 
Número 

2 
DISTRITO 

97645-
000 

Municipal 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental 
Ensino Médio 

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Prof. José Clair de 
Almeida Piegas 

Rua 
Povinho, 
404 

Povinho 
97645-
000 

Municipal 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental 

Escola Municipal 
Ensino Fundamental 
12 de Outubro 

Sao 
Donato 

Interior  
97645-
000 

Municipal 
Educação Infantil 
Ensino Fundamental 

Escola Estadual 
Técnica 
Encruzilhada 

Povoado 
de 
Encruzilha
da 

3º 
Distrito  

97645-
000 

Estadual Fundamental e Médio 

Instituto Estadual 
Anibal Benevolo 

Rua Otavio 
Silveira, 
228 

Centro 
97645-
000 

Estadual 

Ensino Fundamental 
Ensino Médio 
Educação de Jovens e 
Adultos - Supletivo 

 

É notável a distância das instituições de nível superior ao município, que tem como opção 

para quem busca o ensino superior a UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa) em 

Itaqui, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e a Universidade da Região da 

Campanha, estes dois últimos em São Borja. 
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2.8.5. SAÚDE 

 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNESNet), sistema de informações 

mantido pelo Ministério da Saúde, traz cadastro dos postos de atendimento em saúde de 

caráter público mantidos nos municípios brasileiros. Ele traz informações de cunho 

financeiro, técnico e operacional dos postos, mais detalhes podem ser acessados através do 

endereço http://cnes.datasus.gov.br, à seguir, elencamos os postos cadastrados, e algumas 

informações primordiais úteis aos gestores municipais. A Tabela 2.9 mostra os dados 

levantados sobre o município de Maçambará no CNESNet. 

Tabela 2.9 – Dados de Maçambará no CNESNet. 

Mantenedora: Responsável - MACAMBARA 

Nome Empresarial CNPJ: 
Retenção 

de 
Tributos: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MACAMBARA 

1610568000197 
UNIDADE 
PUBLICA 

Logradouro: Número: Complemento: Bairro: 

RUA OTACILIO DE ALMEIDA 686   CENTRO 

Município: CEP: UF: 
Região de 
Saúde: 

Telefone: 

MACAMBARA 97645000 RS 10 
(55) 435-

1216 

Agência: 
Conta 

Corrente: 
Natureza 
Jurídica: 

    

2712 580422 

ORGAO 
PUBLICO DO 

PODER 
EXECUTIVO 
MUNICIPAL 
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Tabela 2.9 – Dados de Maçambará no CNESNet (continuação). 

Unidades Básicas de Saúde Mantidas 

CNES Nome Fantasia Razão Social 

6640699 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAUDE DE MACAMBARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

3178633 PACS PREF MUN DE MACAMBARA 

3418103 POSTO DE SAUDE DA SERRINHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

2247682 
POSTO DE SAUDE PASSO DO 

GOULART 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

2247704 POSTO DE SAUDE BORORE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

2247712 POSTO DE SAUDE ENCRUZILHADA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

3407500 POSTO DE SAUDE POVINHO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MACAMBARA 

TOTAL 7 

 

2.9. SEGURANÇA 
 

O município de Maçambará não possui nenhuma delegacia de Polícia Civil, enquanto que a 

brigada militar possui unidade lotada na Rua Otacílio de Almeida, sem número, o 2º 

Batalhão Policial de Fronteira.  

 

2.10. COMUNICAÇÃO 

 

Maçambará possui uma emissora de rádio local, a Rádio Itapevi FM, que pode ser usada para 

as ações de mobilização social, assim como as rádios de grande audiência dos municípios de 
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Itaqui e São Borja. O jornal de maior circulação na região, e que também pode ser útil para a 

mobilização social é A Folha Regional, de São Borja. 

 

2.11. IGREJAS E CEMITÉRIOS 

 

O núcleo religioso presente com maior força na região é o católico, que dentro do município 

é representado pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no centro do município, 

na Rua Otávio Silveira, 599. Existem comunidades de outras crenças, porém não há 

endereços cadastrados nos órgãos públicos, e ainda agem de forma informal, principalmente 

na zona rural. Quanto às práticas de sepultamento, a forma tradicional, com jazigos 

escavados no solo, ainda é a mais praticada, não havendo prestação do serviço de cremação 

no município. Não há cemitério municipal, gerenciado pelo ente público, havendo os 

cemitérios e jazigos familiares, prática comum na campanha gaúcha, onde cada família 

possui uma área em suas propriedades rurais de grande extensão que é reservada para o 

sepultamento dos familiares, e também os pequenos cemitérios gerenciados pelas igrejas 

existentes no município. 

No que tange à preocupação com o saneamento, não há no município nenhum cemitério 

que atenda as atuais exigências legais. 

 

2.12. HIDROGRAFIA 

 

De acordo com o mapa de bacias do departamento de hidrografia da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (2010) a região está inserida na Bacia dos Rios Butui, Piratinim, ICamaquã e 

outros afluentes menores que drenam diretamente para o Rio Uruguai (SEMA, 2010). A 

Figura 2.15 apresenta a Bacia Hidrográfica do Uruguai no contexto do estado do Rio Grande 

do Sul e a configuração da Bacia U40 - Butui, Piratinim, ICamaquã. 

 

Figura 2.15 - Bacia U40. (Fonte: FEPAM, 2010). Butui, Piratinim, ICamaquã. 
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2.13. ZONA URBANA DE MAÇAMBARÁ 

 

Não há até o momento nenhuma área definida como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) no 

município de município. Existem áreas que se enquadram nas definições de ZEIS, porém não há 
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nenhum estudo e classificação das mesmas até o momento. Assim como, na ausência de um plano 

diretor, não há definições sobre as formas de ocupação do solo na zona urbana. Zonas com 

precariedade habitacional existem nos conglomerados afastados da sede municipal, e na zona 

periférica da mesma, porém ainda não catalogados. 

A zona urbana do município é atendida integralmente por energia elétrica, apenas algumas 

economias na zona rural ainda não possuem energia. É sabido que o índice de atendimento no 

município é alto, porém este não possui dados de quantificação divulgados nos mecanismos de 

comunicação da concessionária de energia elétrica. 

Há pavimentação em todo o perímetro urbano na sede do município, mas apenas em ruas principais 

de alguns distritos na zona rural. No município a maioria das habitações são de alvenaria ou madeira 

(chalés). Mesmo quando precárias, as residências não fazem uso dos métodos de pau-a-pique, 

comuns em outras regiões do país. 

As figuras 2.16 e 2.17 apresentam imagens da zona urbana e do aglomerado urbano Povinho no 

município de Maçambará. A figura 2.18 apresenta um mapa da área do município. 

Figura 2.16 - Vista aérea da zona urbana do município de Maçambará. 
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Figura 2.17 – Vista aérea do aglomerado Povinho no município de Maçambará. 

 

Figura 2.18 - Mapa do município. (Fonte: IBGE) 
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 A figura 2.19 mostras imagem de satélite do município, localizando espacialmente a 

localidade de Povinho. 

 

 

2.14. ASPECTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE 
PROGRAMA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
MAÇAMBARÁ E A CORSAN 

 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram delegados, por meio 

da modalidade da gestão associada, mediante contrato de programa com a Companhia 

Riograndense de Saneamento – Corsan, firmado em 08 de novembro de 2010, com prazo de 

validade por 25 anos a contar da data da assinatura deste contrato. Para viabilizar este 

contrato de programa o município aprovou a Lei Autorizativa Municipal nº 930, de 09 de 

dezembro de 2009. 

As Tabelas 2.10 até Tabelas 2.14 a seguir apresentam alguns itens de grande importância, 

pois afetam diretamente os interesses do município e suas responsabilidades na área do 

abastecimento de água e do esgotamento sanitário, assim como, relacionam o PMSB do 

município de Maçambará. 
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Tabela 2.10 - Extratos do contrato de programa firmado entre o Município de Maçambará e 

a Corsan. 

Lei autorizativa Municipal Nº 930, de 09 de dezembro de 2009. 

Contrato de Programa firmado entre o Município e a Corsan em 08 de novembro de 2010. 

 

ÍTEM   

DO OBJETO 

1. Cláusula Quarta Outorga à CORSAN a prestação dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário na área 
urbana da sede do município, em áreas contíguas e 
aglomerados urbanos localizados na zona rural, mediante 
aditivo contratual. 

2. Subcláusula 
Primeira 

Submete a prestação dos serviços ao Regulamento dos 
Serviços de Água e Esgotos – RSAE e ao Sistema Tarifário 
Vigente que é único para todos os usuários da Corsan. 

3. Subcláusula 
Segunda 

Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser 
compatíveis com o PMSB, respeitada a viabilidade 
econômica e financeira do SISTEMA. 

4. Cláusula Sexta O contrato vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a 
contar da data da assinatura deste Contrato, até o ano 
2044. 

  

Na Tabela 2.11, são apresentados alguns itens constantes no contrato de programa, os quais 

relacionam alguns compromissos da Corsan com o Município, tais como: prestar os serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cujas ações deverão ser priorizadas 

no PMSB e na forma compartilhada.  
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Tabela 2.11 – Compromissos da Corsan constantes no Contrato de Programa Maçambará. 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5. Cláusula Oitava Na prestação dos serviços, a CORSAN deverá: 

6. Inciso I Estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, 
sempre de forma compatível com o Plano Municipal de 
Saneamento Básico, as ações necessárias, definindo 
prioridades, a serem consideradas para o estabelecimento 
do Plano Plurianual de Investimentos no Sistema. 

7. Inciso II Operar e manter os serviços de abastecimento de água 
potável, incluindo a captação, bombeamento, tratamento, 
adução e distribuição da água, medição do consumo e o 
controle da qualidade da água, nos termos definidos pelo 
Plano Municipal de Saneamento. 

8. Inciso VIII Atender ao crescimento vegetativo populacional, 
promovendo as ampliações necessárias, de acordo com os 
objetivos e normas gerais dos planos oficiais de 
saneamento. 

9. Subcláusula Única A Corsan se compromete no prazo de 36 (trinta e seis) 
meses contados a partir da assinatura do CP, fornecer ao 
Município, estudos técnicos relativos aos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vista à 
edição do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

10. Cláusula Décima 
Inciso III 

 

11. Subcláusula 
Primeira 

A Corsan deverá apresentar relatórios anuais de medição 
dos indicadores referentes a cada contrato de prestação de 
serviços de abastecimento de água ou de esgotamento 
sanitário, integrantes do Sistema, até o dia 31 de março do 
ano subsequente. 

 

Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com o PMSB e serão 

efetivados respeitados a viabilidade econômico-financeira do Sistema e a obtenção de 

recursos financeiros necessários a sua execução, obedecidas as bases estabelecidas pela 

Meta de Investimentos de Longo Prazo da Corsan. Essa condicionante induz a escolha de 

alternativas técnicas que tenham sua implantação progressiva e sua sustentabilidade 

financeira garantida. 
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De acordo com o compromisso firmado pela Corsan no item 9 da Tabela 2.11, trinta e seis 

meses (três anos) decorridos da assinatura do contrato de programa, a Corsan ainda não 

realizou os estudos necessários na área do abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, o que torna aquela Companhia inadimplente em um dos principais pontos. O 

descumprimento deste item denota ou falta de fiscalização do contrato, ou a falta de uma 

instância técnica e de controle social. Caberá ao Município empreender esforços junto a 

Corsan e junto a Agergs (Agência de Regulação) para que ambos realizem suas tarefas 

firmadas em contrato. 

Quanto ao ítem 11 da Tabela 2.12, os municípios delegatários dos SAA e SES tem o acesso 

dificultado às informações e deveriam propor uma modificação contratual para a inclusão da 

informação dos indicadores propostos no Sistema Nacional de Informações do Saneamento 

– SNIS, o sistema adotado no país. Os indicadores propostos nas cláusulas do Contrato de 

Programa (CP) dizem respeito ao desempenho da Corsan, no interesse do sócio majoritário, 

o Governo do Estado. 

Com relação aos relatórios anuais de medição dos indicadores a serem apresentados, estes 

não traduzem as necessidades do município e, portanto, recomenda-se sua remodelação e 

sobretudo simplificação. As metas a serem cumpridas pela Corsan e acompanhadas pela 

Agergs seguramente não são aquelas postuladas e definidas pelo Município. 

 

A Tabela 2.12 apresenta obrigações do Município e direitos e garantias, constantes no CP. 
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Tabela 2.12 – Obrigações, Direitos e Garantias do Município no Contrato de Programa. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

12. CLAUSULA 20ª O Município tem a obrigação de  

13. XV Exigir a ligação obrigatória de toda construção e 
prédios considerados habitáveis, às redes públicas de 
abastecimento de água e de coleta de esgoto 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

14. CLAUSULA 21ª Ao município são assegurados os seguintes direitos e 
garantias: 

15. III. A realização, pela CORSAN, dos investimentos 
necessários à expansão e à modernização dos 
serviços, dos equipamentos e das instalações, nos 
termos previstos nas Metas de Longo Prazo de 
Investimentos e de forma compatível com o Plano 
Municipal de Saneamento Básico. 

16. XV. Receber desconto de 50% sobre valor faturado, pela 
prestação de SAA e SES aos próprios municipais. As 
economias serão classificados na Tarifa Empresarial, 
categoria de  uso “Pública”. 

 

Os itens 13,15 e 16 constantes na Tabela 2.12 suscitam dúvidas pois a efetivação das 

ligações de esgoto somente terá êxito com a participação e responsabilidade compartilhada 

dos usuários, do Município, da Corsan, da Agergs, do Tribunal de Contas e do Ministério 

Público, pois trata de uma oneração adicional a população, fato que precisa ser 

compreendido e explicitado por todos. 

Quanto ao item 15 da Tabela 2.12, a realização, pela CORSAN, dos investimentos necessários 

à expansão e à modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos termos 

previstos nas Metas de Longo Prazo de Investimentos e de forma compatível com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, precisa ser esclarecida, pois esta é genérica e não 

especifica valores, prazos e tecnologia, em descompasso com a cláusula oitava, inciso IV, que 

prevê a realização de estudos, projetos, obras e serviços a serem detalhados no PMSB do 

município. 
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No ítem 16, da Tabela 2.13, o recebimento de desconto de 50% na Tarifa Empresarial, do 

tipo “Público”, não enseja benefício significativo para o Município, devido a diferença dos 

valores constantes na tabela com os valores das tarifas da Corsan. O Sistema Tarifário da 

Corsan, não especifica o motivo de a tarifa pública ser maior do que a tarifa residencial, nem 

a sua composição para avaliação do seu efetivo valor. Neste contexto, a Agergs deverá ser 

chamada a prestar esclarecimentos. 

 

Na Tabela 2.13 são apresentadas algumas das obrigações da Corsan constantes no CP.  

 

Tabela 2.13 – Obrigações da Corsan no contrato de programa firmado com Maçambará. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CORSAN 

17. Cláusula 22ª  

18. XVI.  Expedir os regulamentos de instalações prediais e/ou 

condominiais de água e de esgotamento sanitário, 

inclusive os de tratamento do tipo fossa séptica e 

poço sumidouro, fossa e filtro biológico, ou 

dispositivos equivalentes submetendo-os à aprovação 

do MUNICÍPIO. 

 

 

Comparativamente com outros contratos de programas firmados com outros municípios 

após 2011, o que denota haver diferenças no tratamento dos municípios, apesar do Sistema 

Tarifário ser único, no contrato de programa firmado com o Município de Maçambará não 

incluiu obrigações da Corsan como: 

a) Capacitar operadores indicados pelo Município para realização do monitoramento e 

da coleta da água para abastecimento das localidades de pequeno porte (sistema ou 

solução alternativa comunitária). Receber as amostras mensais transportadas pelos 

mesmos, executar as análises, com custos diferenciados (50% de desconto), e enviar 
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a secretaria municipal da saúde o respectivo laudo para controle da qualidade da 

água distribuída; 

b) Implantação de setorização, em tempo máximo de quatro anos, iniciando-se em até 

360 (trezentos e sessenta) dias após a celebração deste Contrato; 

c) A CORSAN substituirá as redes de abastecimento de água de fibrocimento, a razão 

de, no mínimo 10% (dez por cento) a cada período de 12 (doze) meses contados da 

assinatura deste contrato, conforme prioridades apontadas pelo município 

apresentadas até o mês de novembro de cada ano, devendo ser atendidas até o 

décimo primeiro mês do exercício posterior, ressalvada prorrogação deste prazo 

acordada pelas partes; 

d) Elaboração de projeto para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), da área urbana 

da sede do município de Maçambará, iniciando-se em até cento e oitenta dias após a 

assinatura deste instrumento contratual; 

e) Pagamento da contrapartida dos recursos exigidos por ocasião de programas 

governamentais ou empréstimos, para investimento em esgotamento sanitário na 

área urbana da sede do Município de Maçambará, desde que os projetos tenham 

sido aprovados pela CORSAN e a execução das obras realizada pela Companhia; 

f) Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na zona 

urbana. 

g) Incluir na categoria de tarifa social população beneficiada com programas de 

transferência de renda federal, estadual e/ou municipal, desde que observados o 

Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da CORSAN e legislação em vigor. 

Também deverá incluir os portadores de atestado de vulnerabilidade social, 

fornecidos pelo MUNICÍPIO, facultada à CORSAN, a verificação das condições 

atestadas. 

 

A Tabela 2.14 apresenta alguns direitos dos usuários constantes em cláusulas do contrato de 

programa firmado entre a Corsan e o município de Maçambará. 
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Tabela 2.14 – Direitos dos usuários constantes em cláusulas do contrato de programa 

firmado entre a Corsan e o município de Maçambará. 

19. CLÁUSULA 23ª A CORSAN deverá manter gratuitamente serviço de 
atendimento aos usuários para registro protocolado 
das suas solicitações sugestões e reclamações, bem 
como das soluções e respostas apresentadas, de 
acordo com os prazos legais e regulamentares, 
devendo sempre fornecer ao usuário protocolo 
comprobatório da comunicação, com os 
correspondentes dia e horário. 

20. CLAUSULA 26ª Sem prejuízo do disposto no art. 7 da lei nº 8.987/95, 
do art. 9º da Lei Federal nº 11.445/07 e do Código de 
Defesa do Consumidor, são direitos dos usuários. 

21. I. Receber serviço adequado; 

22. II. Receber do MUNICÍPIO e da CORSAN informações 
para defesa de interesses individuais ou coletivos; 

23. III. Receber da CORSAN, dentro do mês de vencimento, o 
mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia 
de vencimento de seus débitos; 

24. VI. Acesso ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto 
e elaborado nos termos deste contrato; 

25. VII. Acesso a relatório periódico sobre a qualidade da 
prestação dos serviços. 

26. CLAUSULA 28ª A fiscalização periódica da execução dos serviços cabe 
ao MUNICÍPIO e ao Ente Regulador delegado, nos 
termos do convênio de delegação firmado com o 
Município, com a cooperação dos usuários, por 
comissão composta por representantes do 
MUNICÍPIO, do Ente Regulador delegado, da CORSAN 
e dos usuários, nos termos da norma regulamentar. 
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3. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O Abastecimento de Água no perímetro urbano é prestado pela Companhia Riograndense de 

Saneamento (CORSAN), na modalidade da gestão associada mediante contrato de programa 

firmado em 08 de novembro de 2010. 

No meio rural a prestação dos serviços alternativos coletivos de abastecimento de água para 

consumo humano é do Município. O abastecimento de água no Município, tanto na zona 

urbana quanto rural é realizado com água subterrânea por meio de poços profundos.  

A rede de distribuição de água atende aproximadamente 100% da população urbana e os 

aglomerados por meio de sistemas coletivos de abastecimento de água na zona rural do 

município, sob a responsabilidade do Município.  

 

3.1. INDICADORES APLICADOS AO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 

O desempenho operacional e comercial é avaliado através de indicadores, cujos dados 

referentes ao ano 2011 poderão ser consultados no Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento (SNIS) – Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2011, no endereço 

www.snis.gov.br, os quais também estão relacionados no Relatório 4 – Indicadores de 

Desempenho aplicados ao saneamento básico. 

O intuito de apresentar a tabela 3.1 com indicadores do SNIS é a de produzir uma referência 

inicial dos indicadores e demonstrar com o tempo, a dinâmica com que os dados variam 

para mais ou para menos. 

Recomenda-se constituir um banco de dados visando sua adequação às informações 

constantes no Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS). O procedimento 

para a alimentação de bancos de dados e seu ordenamento é contínuo, para o qual há que 
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se designar uma instância e equipe para seu acompanhamento e monitoramento, que no 

caso do município de Maçambará, está ao encargo da Corsan. 

Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) 

Ano de referência  2011  META 

Participação Água e esgotos  

Sigla do prestador de água e esgoto sanitário CORSAN  

Abrangência do prestador de serviços MUNICIPAL  

IN001 - Densidade de economias de água por ligação [econ./lig.] 1,04  

IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
próprio [econ./empreg.] 

589,0  

IN003 – Despesa total com os serviços por m3 faturado [R$/m³] 5,42  

IN004 - Tarifa média praticada [R$/m³] 5,08  

IN005 - Tarifa média de água [R$/m³] -Residencial 5,08  

IN006 - Tarifa média de esgoto [R$/m³] -  

IN007 - Incidência da desp. de pessoal e de serv. de terc. desp. 
totais com os serviços [percentual] 

60,6  

IN008 – Despesa média anual por empregado [R$/empreg.] 160.199,00  

IN009 - Índice de hidrometração [percentual] 96,4 100 

IN010 - Índice de micromedição relativo ao volume 
disponibilizado [percentual] 

30,8 100 

IN101 - Índice de suficiência de caixa [percentual] 100,50 100% 

IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) 
[percentual] 

565,00  

IN011 - Índice de macromedição [percentual] 50,0 100% 

IN012 - Indicador de desempenho financeiro [percentual] 93,6 100% 

IN013 - Índice de perdas faturamento [percentual] 68,7 0% 

IN014 - Consumo micromedido por economia [m³/mês/econ.] 9,3  

IN015 - Índice de coleta de esgoto [percentual]  80% 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto [percentual]  100% 

IN017 - Consumo de água faturado por economia [m³/mês/econ.] 9,1  

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total [empregado] 1  

IN019 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal 
total (equivalente) [econ./empreg. eqv.] 

589  

IN020 - Extensão da rede de água por ligação [m/lig.] 6,8  

IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação [m/lig.]   

IN022 - Consumo médio percapita de água [l/hab./dia] 139,0  

IN023 - Índice de atendimento urbano de água [percentual] 100,0 100% 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água [percentual] 

- 80% 
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará.  

(Metodologia SNIS) – continuação. 

 2011 META 

IN025 - Volume de água disponibilizado por economia 
[m³/mês/econ.] 

29,0  

IN026 – Despesa de exploração por m3 faturado [R$/m³] 5,00  

IN027 – Despesa de exploração por economia 
[R$/ano/econ.] 

543,0  

IN028 – Índice de faturamento de água [percentual] 31,3  

IN029 – Índice de evasão de receitas [percentual] 1,8  

IN030 – Margem da despesa de exploração [percentual] 98,4  

IN031 – Margem da despesa com pessoal próprio 
[percentual] 

49,3  

IN032 - Margem da despesa com pessoal total 
(equivalente) [percentual] 

64,7  

IN033 – Margem do serviço da divida [percentual] 3,5  

IN034 – Margem das outras despesas de exploração 
[percentual] 

16,2  

IN035 - Participação da despesa com pessoal próprio nas 
despesas de exploração [percentual] 

50,1  

IN036 - Participação da despesa com pessoal total 
(equivalente) nas despesas de exploração [percentual] 

65,7  

IN037 - Participação da despesa com energia elétrica nas 
despesas de exploração [percentual] 

7,6  

IN038 - Participação da despesa com produtos químicos 
nas despesas de exploração [percentual] 

0,2  

IN039 - Participação das outras despesas na despesa de 
exploração [percentual] 

16,5  

IN040 - Participação da receita operacional direta de água 
na receita operacional total [percentual] 

95,8  

IN041 - Participação da receita operacional direta de 
esgoto na receita operacional total [percentual] 

  

IN042 - Participação da receita operacional indireta na 
receita operacional total [percentual] 

4,2  
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) - 
continuação. 

 2011 META 

IN043 - Participação das economias residenciais água no 
total das economias de água [percentual] 

92,5  

IN044 – Índice de micromedição relativo ao consumo 
[percentual] 

88,9  

IN045 - Índice de produtividade: empregados próprios por 
1000 lig. de água [empreg./mil lig.] 

1,8  

IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida [percentual] 

  

IN048 - Índice de produtividade: empregados próprios por 
1000 ligações de água + esgoto [empreg./mil lig.] 

1,8  

IN049 – Índice de perdas distribuição [percentual] 65,4  

IN050 – Índice bruto de perdas lineares [m³/dia/Km] 90,2  

IN051 – Índice de perdas por ligação [l/dia/lig.] 649,6  

IN052 – Índice de consumo de água [percentual] 34,6  

IN053 - Consumo médio de água por economia 
[m³/mês/econ.] 

10,0 - 

IN054 - Dias de faturamento comprometidos com contas a 
receber [dias] 

59 - 

IN055 – Índice de atendimento total de água [percentual] 28,0  

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água [percentual] 

- - 

IN057 – Índice fluoretação de água [percentual] 0,0  

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água [kWh/m³] 

- - 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de abastecimento de água [kWh/m³] 

- - 

IN060 - Índice de despesas por consumo de energia 
elétrica nos sistemas de água e esgotos [kWh/m³] 

- - 
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) 
continuação. 

 2011 META 

IN071 – Econ. atingidas por paralisações [econ./paralis.]   

IN072 – Duração média das paralisações [horas/paralis.]   

IN073 - Economias atingidas por intermitências 
[econ./interrup.] 

  

IN074 – Duração média das intermitências 
[horas/interrup.] 

  

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do 
padrão [percentual] 

2,5  

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão 
[percentual] 

0,0  

IN077 - Duração média dos reparos de extravasamentos 
de esgotos [horas/extrav.] 

  

IN078 - Incidência das análises de coliformes fecais fora do 
padrão [percentual] 

  

IN079 – Índice de conformidade da quantidade de 
amostras – Cloro Residual [percentual] 

98,3  

IN080 – Índice de conformidade da quantidade de 
amostras - Turbidez [percentual] 

98,3  

IN082 - Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 
[extrav./Km] 

  

IN083 – Duração média dos serviços executados 
[hora/serviço] 

  

IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do 
padrão [percentual] 

0,0  

IN085 – Índice de conformidade da quantidade de 
amostras – Coliformes Totais [percentual] 

116,7  

AG001 – Pop. total atendida com abast. água [habitante] 1.321  

AG002 - Quantidade ligações ativas água [ligação] 568  

AG003 - Quantidade de econ. ativas de água [economia] 592  

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água 
micromedidas [ligação] 

566  

AG005 - Extensão da rede de água [km] 4,1  
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará – 

continuação. 

 2011 Meta 

AG006 – Volume de água produzido [1.000 m³/ano] 204,8  

AG007 – Volume de água tratado em ETA(s) [1.000 
m³/ano] 

0  

AG008 – Volume água micromedido [1.000 m³/ano] 63,0  

AG010 – Volume de água consumido [1.000 m³/ano] 70,9  

AG011 – Volume de água faturado [1.000 m³/ano] 64,0  

AG012 – Volume de água macromedido [1.000 m³/ano] 102,4  

AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de 
água [economia] 

548  

AG014 - Quantidade de economias ativas de água 
micromedidas [economia] 

589  

AG015 - Volume de água tratada por simples desinfecção 
[1.000 m³/ano] 

204,8  

AG016 – Vol.água bruta importad [1.000 m³/ano] -  

AG017 – Volume de água bruta exportado [1.000 m³/ano] 0,0  

AG018 – Volume água tratada importado [1.000 m³/ano] 0,0  

AG019 – Volume de água tratada exportado [1.000 
m³/ano] 

0,0  

AG020 - Volume micromedido nas economias residenciais 
ativas de água [1.000 m³/ano] 

56,0  

AG021 - Quantidade ligações totais água [ligação] 606  

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de 
água micromedidas [economia] 

546  

AG024 – Volume de água de serviço [1.000 m³/ano] 0,0  

AG025 - População rural atendida com abastecimento de 
água [habitante] 

  

AG026 - População urbana atendida com abastecimento 
de água [habitante] 

1.304  

AG027 – Volume de água fluoretada [1.000m³/ano] 0,0  

AG028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas 
de água [1.000 kWh/ano] 

-  
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) 
continuação. 

 2011 META 

ES001 - População total atendida com esgotamento 
sanitário [habitante] 

0  

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgoto [ligação] 0  

ES003 - Quantidade de economias ativas de esgoto 
[economia] 

0  

ES004 - Extensão da rede de esgoto [km] 0  

ES005 - Volume de esgoto coletado [1.000 m³/ano] 0  

ES006 - Volume de esgoto tratado [1.000 m³/ano] 
0 40% (2017) 

80% (2024) 

ES007 - Volume de esgoto faturado [1.000 m³/ano] 0  

ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de 
esgoto [economia] 

0  

ES009 – Quant. ligações totais de esgoto [ligação] 0  

ES012 - Volume de esgoto bruto exportado [1000 m3/ano] 0  

ES013 - Volume de esgoto bruto importado [1000 
m3/ano] 

0  

ES014 - Volume de esgoto importado tratado nas 
instalaçoes do importador [1000 m3/ano] 

0  

ES015 - Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 
instalações do importador [1000m³/ano] 

0  

ES025 - População rural atendida com esgotamento 
sanitário [habitante] 

0  

ES026 - População urbana atendida com esgotamento 
sanitário [habitante] 

0  

ES028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 
esgotos [1000 kWh/ano] 

0  
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) 
continuação. 

 2011 META 

FN001 - Receita operacional direta total [R$/ano] 324.990  

FN002 - Receita operacional direta de água [R$/ano] 324.990  

FN003 - Receita operacional direta de esgoto [R$/ano] -  

FN004 - Receita operacional indireta [R$/ano] 14.330  

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) 
[R$/ano] 

339.319  

FN006 - Arrecadação total [R$/ano] 333.131  

FN007 - Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) [R$/ano] 

-  

FN008 - Crédito de contas a receber [R$/ano] 53.084  

FN010 - Despesa com pessoal próprio [R$/ano] 160.199  

FN011 - Despesa com produtos químicos [R$/ano] 577  

FN013 - Despesa com energia elétrica [R$/ano] 24.409  

FN014 - Despesa com serviços de terceiros [R$/ano] 50.032  

FN015 - Despesas de exploração (dex) [R$/ano] 319.842  

FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da 
dívida [R$/ano] 

11.512  

FN017 - Despesas totais com os serviços (dts) [R$/ano] 347.066  

FN018 - Despesas capitalizáveis [R$/ano]   

FN019 - Despesas com depreciação, amortização do ativo 
diferido e provisão para devedores duvidosos [R$/ano] 

15.713  

FN020 - Despesa com água importada (bruta ou tratada) 
[R$/ano] 

-  

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na dex 
[R$/ano] 

31.961  

FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na 
dex [R$/ano] 

0  

FN023 - Investimento realizado em abastecimento de 
água [R$/ano] 

0  

FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário 
[R$/ano] 

0  

FN025 - Outros investimentos [R$/ano] 0  

FN026 - Quantidade total de empregados próprios 
[empregado] 

1  

FN027 - Outras despesas de exploração [R$/ano] 52.654  

FN028 - Outras despesas com os serviços [R$/ano] 0  

FN030 – Invest. com recursos próprios [R$/ano] 0  

FN031 – Investim. com recursos onerosos [R$/ano] 0  
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Tabela 3.1 - Indicadores para os SAA e SES relativos ao município de Maçambará. (SNIS) – 
continuação. 

 2011 META 

FN032 – Invest.recursos não onerosos [R$/ano]   

FN033 - Investimentos totais [R$/ano]   

GE006 - População urbana do município com 
abastecimento de água, segundo o SNIS [habitante] 

1304  

GE012 - População total do município, segundo o IBGE 
[habitante] 

4716  

GE017 - Ano de vencimento da concessão de água na 
sede. [ano] 

2035  

GE018 - Ano de vencimento da concessão de esgoto na 
sede. [ano] 

-  

GE019 - Tipo de distrito atendido com água 
Sede Sede 

Municipal 

GE020 - Tipo de distrito atendido com esgotamento 
sanitário 

Não atende  

QD001 - Tipo de atendimento da portaria sobre qualidade 
da água 

Atende 
integralmente 

 

 

 

Uma análise dos dados informados na Tabela 3.1 aponta para algumas medidas técnico-

operacionais que deverão se transformar em ações cujo objetivo será o de garantir uma 

prestação dos serviços de abastecimento de água de forma eficiente e qualificada.  

 

3.2. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
ZONA URBANA DE MAÇAMBARÁ 

 

As Tabelas 3.1 apresentam indicadores para a avaliação do SAA de Maçambará, constantes 

no Relatório SNIS, 2011 (www.snis.gov.br, 2011). O índice de atendimento urbano de água 

(IN023) alcançou 100%, o que significa um potencial para que novas ligações de água sejam 

realizadas para alcançar sua universalização ou então, este valor deve-se a discrepâncias na 

estimativa populacional informada. 
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Os dados apresentados na tabela 3.1 apontam para um valor médio do Índice de Perdas na 

Distribuição (IPD) (IN049) informado no ano 2011, de 65,4%, ou seja, um índice muito acima 

da média nacional de aproximadamente 40,00%. O volume de água disponibilizado por 

economia (IN025) foi de 29 m3/economia ao mês, enquanto que o Consumo Médio de Água 

por Economia (IN053) foi de 10m3/economia ao mês.  

O Consumo Médio per Capita de água (IN022) medido foi de 139 Litros de água por 

habitante ao dia. 

A produção de água e vazão dos poços da Corsan alcançou no ano de 2011 um volume de 

204.800 m3/ano. No ano de 2011 havia 592 economias, sendo que 548 eram residenciais, o 

que para uma população atendida de 1.321 habitantes, resulta em uma densidade de 2,39 

habitantes por economia residencial. 

A demonstração do resultado do exercício 2011 no município de Maçambará informado na 

Tabela 3.1 aponta para uma Receita Operacional Total (direta + indireta) (FN005) de R$ 

339.319,00 e as Despesas Totais com os Serviços (DTS) (FN017) de R$ 347.066,00, 

demonstrando não haver superávit líquido operacional nesta unidade de saneamento. 

Contudo, as despesas com pessoal próprio no valor de R$ 160.199,00 podem ser 

consideradas elevadas, assim como as perdas de água na distribuição, fazendo com que 

ambos elevem os custos operacionais do SAA. 
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Figura 3.1 – Receita operacional bruta no exercício de 2013. (Relatório Corsan) 

 

 

Segundo o SNIS (2011) não houve investimentos na unidade de saneamento de Maçambará.  

A tarifa média de água praticada no ano de 2011 foi de R$ 5,08 por metro cúbico de água 

faturado e a despesa média anual correspondeu a R$ 5,42. 
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A Figura 3.2 apresenta a estrutura tarifária que a Corsan aplica para os sistemas de água sob 

sua operação, para o período de 01/07/2013 a 30/06/2014. 

Figura 3.2 – Estrutura tarifária da Corsan (www.corsan.gov.br, acesso em 03/03/2014). 

 

 

A Tabela 3.2 apresenta a projeção populacional para o período de 2010 a 2040, a estimativa 

da demanda de água para a zona urbana. A Tabela 3.3 apresenta uma estimativa de volumes 

de água medida e de receita com o fornecimento de água na zona urbana e na zona rural. 
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Tabela 3.2 – Estimativa populacional e demanda de água em Maçambará. 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 
População 

Rural 

Volume de 
água 

produzido 

Demanda 
de água 

SAA 
URBANA 

Vazão água 
produzida 
URBANA 

  habitantes habitantes habitantes m3/ano m3/ano L/s 

2010 4.738 1.310 3.428 193.173 72.870 6,13 

2011 4.762 1.336 3.425   74.327   

2012 4.785 1.363 3.423   75.814   

2013 4.809 1.390 3.419   77.330   

2014 4.833 1.418 3.415   78.877   

2015 4.858 1.446 3.411   80.454   

2016 4.882 1.475 3.407   82.064   

2017 4.906 1.505 3.402   83.705   

2018 4.931 1.535 3.396   85.379   

2019 4.956 1.566 3.390   87.086   

2020 4.980 1.597 3.383   88.828   

2021 5.005 1.629 3.376   90.605   

2022 5.030 1.661 3.369   92.417   

2023 5.055 1.695 3.361   94.265   

2024 5.081 1.729 3.352   96.150   

2025 5.106 1.763 3.343   98.074   

2026 5.132 1.798 3.333   100.035   

2027 5.157 1.834 3.323   102.036   

2028 5.183 1.871 3.312   104.076   

2029 5.209 1.908 3.301   106.158   

2030 5.235 1.947 3.288   108.281   

2031 5.261 1.986 3.276   110.447   

2032 5.287 2.025 3.262   112.656   

2033 5.314 2.066 3.248   114.909   

2034 5.340 2.107 3.233   117.207   

2035 5.367 2.149 3.218   119.551   

2036 5.394 2.192 3.202   121.942   

2037 5.421 2.236 3.185   124.381   

2038 5.448 2.281 3.167   126.869   

2039 5.475 2.326 3.149   129.406   

2040 5.503 2.373 3.130   131.994   
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Tabela 3.3 – Estimativa dos volumes medidos e das receitas. Maçambará. 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 
População 

Rural 

Estimativa 
do volume 

medido 
SAA 

URBANA 

Estimativa 
do volume 

medido 
SAA 

RURAL 

Receita 
SAA 

URBANA 

Receita 
SAA 

RURAL 

  habitantes habitantes habitantes m3/ano m3/ano R$/ano R$/ano 

2010 4.738 1.310 3.428 66.463   369.533,45   

2011 4.770 1.336 3.434 67.792   376.924,11   

2012 4.794 1.363 3.431 69.148   384.462,60   

2013 4.818 1.390 3.428 70.531   392.151,85   

2014 4.842 1.418 3.424 71.942   399.994,89   

2015 4.866 1.446 3.420 73.380   407.994,78   

2016 4.891 1.475 3.415 74.848   416.154,68   

2017 4.915 1.505 3.410 76.345   424.477,77   

2018 4.940 1.535 3.405 77.872   432.967,33   

2019 4.964 1.566 3.399 79.429   441.626,68   

2020 4.989 1.597 3.392 81.018   450.459,21   

2021 5.014 1.629 3.385 82.638   459.468,39   

2022 5.039 1.661 3.378 84.291   468.657,76   

2023 5.064 1.695 3.370 85.977   478.030,92   

2024 5.090 1.729 3.361 87.696   487.591,53   

2025 5.115 1.763 3.352 89.450   497.343,36   

2026 5.141 1.798 3.342 91.239   507.290,23   

2027 5.167 1.834 3.332 93.064   517.436,04   

2028 5.192 1.871 3.321 94.925   527.784,76   

2029 5.218 1.908 3.310 96.824   538.340,45   

2030 5.244 1.947 3.298 98.760   549.107,26   

2031 5.271 1.986 3.285 100.736   560.089,41   

2032 5.297 2.025 3.272 102.750   571.291,20   

2033 5.323 2.066 3.258 104.805   582.717,02   

2034 5.350 2.107 3.243 106.901   594.371,36   

2035 5.377 2.149 3.228 109.039   606.258,79   

2036 5.404 2.192 3.212 111.220   618.383,96   

2037 5.431 2.236 3.195 113.445   630.751,64   

2038 5.458 2.281 3.177 115.713   643.366,67   

2039 5.485 2.326 3.159 118.028   656.234,01   

2040 5.513 2.373 3.140 120.388   669.358,69   
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3.3. DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DO PADRÃO 
QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO SAA 

Como critérios para a avaliação do padrão quantitativo (dimensionamento) e qualitativo do 

SAA de Maçambará, adotar-se-á como satisfatórios ao bom atendimento à população os 

seguintes parâmetros, dentre outros: 

a) Consumo médio per capita: 150 L/hab.dia; 

b) Pressões mínimas e máximas: 10 mca e 40 mca (parâmetro recomendado pela 

CORSAN); 

c) Reservação: 1/3 do volume do dia de maior consumo; 

d) Micromedição obrigatória, com renovação quinquenal dos hidrômetros instalados; 

e) Meta (ano 2030) para a perda máxima admissível no SAA: 20% 

f) Cobertura do atendimento: 100% para água 

g) Taxa de ocupação residencial: 2,39 habitantes por economia ativa  

h) NBR 12.211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água, NBR 12.213/92 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento 

público, NBR 12.214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento 

público, NBR 12.215/92 - Projeto de adutora de água para abastecimento público, NBR 

1.2216/92 - Projeto de estação de tratamento de água, NBR 12.217/94 - Projetos de 

reservatório de distribuição de água para abastecimento público, NBR 12.218/94 - Projeto 

de rede de distribuição de água para abastecimento público; 

i) Portaria N° 2.914, de 12 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, que 

estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da 
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qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras 

providências. 

  

3.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS RURAIS 

 

A Tabela 3.5 apresenta por área de abrangência (localização) os sistemas de abastecimento 

alternativos coletivos e o número de famílias atendidas. A responsabilidade de coordenar 

este serviço nas zonas rurais e realizar sua manutenção e conservação é da Secretaria de 

Agricultura, Indústria e Comércio. Os sistemas de abastecimento de água dos sistemas rurais 

constantes na Tabela 3.4 são poços com água subterrânea. 

Segundo dados fornecidos pelo Município, no ano de 2013 havia 619 famílias cadastradas na 

relação dos beneficiados com SAA de aglomerados coletivos. 

Tabela 3.4 – Área e localização dos sistemas de abastecimento de água coletivos, famílias 
atendidas (Fonte: PM Maçambará). 
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 Tabela 3.5 – Área e localização dos sistemas de abastecimento de água coletivos, famílias 
atendidas - continuação. (Fonte: PM Maçambará). 

 

 
 

Dados técnicos relativos aos poços profundos cadastrados pela Secretaria Municipal de 

Agricultura, Indústria e Comércio de Maçambará, encontram-se na tabela 3.6. 
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Tabela 3.6 – Dados técnicos relativos aos poços profundos cadastrados no município de 

Maçambará (Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, Maçambará). 
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Tabela 3.6 – Continuação - Dados técnicos relativos aos poços profundos cadastrados no município 

de Maçambará - continuação (Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, 

Maçambará). 

 
Tabela 3.6 – Continuação - Dada técnicos relativa aos poços profundos cadastrados no município de 

Maçambará - continuação. (Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, 

Maçambará). 

 
Obs: Segundo o levantamento do Município 600 famílias se beneficiam destes poços comunitários. 
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O município de Maçambará não cobra pelos serviços prestados nos SAA da área rural e nos 

sistemas de abastecimento de água coletivos na zona rural, não tendo normas para a 

fixação, lançamento e arrecadação de tarifas dos serviços de água. 

O Município poderá firmar convênio com as comunidades para que estas assumam os 

sistemas de abastecimento, às suas custas a manutenção. 

Dados técnicos operacionais dos poços existentes no SAA Rural de Maçambará necessitam 

ser levantados, com o intuito de constituir um banco de informações para a formatação de 

um programa de identificação e cadastro de poços profundos no sistema SIAGAS, 

operacionalizado pela CPRM. 
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3.5. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA SAA 
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Reservatório zona urbana de Maçambará. 

   

Reservatórios na localidade Povinho 
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Reservatório e poço na localidade Bororé. 
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Reservatório e poços na localidade Bororé. 
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Posto de atendimento Corsan 

 

Poço zona urbana de Maçambará. 
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Laboratório de análises da água da Corsan na zona urbana de Maçambará. 
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4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

4.1. ACESSO DOS DOMICÍLIOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 

O município de Maçambará não possui um Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

implantado. O esgotamento dos esgotos sanitários acontece predominantemente através da 

ligação das edificações a uma fossa rudimentar em 869 domicílios (58,68%). A rede pluvial 

recebe a contribuição dos esgotos de 264 domicílios (17,83%) e 267 domicílios (18,03%) tem 

seu esgoto destinado para fossas sépticas. Nos dados do IBGE, chama a atenção o elevado 

número de domicílios que possuem sanitário fora dos domicílios.  

O IBGE no Censo de 2010 levantou a forma como os domicílios tem acesso aos serviços de 

saneamento básico, cujos dados estão apresentados no item 2.4 deste relatório (Figura 2.4).  
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Figura 4.1 – Destino dos esgotos por domicílio – Maçambará.  
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A inexistência de um sistema de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto na cidade 

de Maçambará sinaliza para a premência e a importância de o Município iniciar tratativas 

com a Corsan para a elaboração de um projeto para sua implantação. O Município firmou 

em 08 de novembro de 2010 contrato de programa na qual a Corsan assume a 

responsabilidade em projetar, construir e operar o SES na zona urbana do Município. 

A Lei Municipal Nº 915, de 01 de outubro de 2009, que “Dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do 

Município de Maçambará e dá outras providências” proíbe a ligação das edificações e de esgoto 

na rede do sistema de drenagem pluvial, o que torna imprescindível o projeto e a 

implantação de um SES na zona urbana do município. 
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4.2. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PARA A ZONA URBANA DE MAÇAMBARÁ 

A concepção para o SES da zona urbana de Maçambará prevê a implantação de um sistema 

do tipo separador absoluto. As vazões a serem consideradas no projeto executivo a ser 

elaborado pela Corsan deverão estar ajustadas a projeção do crescimento populacional 

constante na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 – Projeção populacional e vazões de esgoto – Maçambará 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 

Produção 
Estimada 
de Esgoto 

Vazão 
Nominal 
estimada 
de Esgoto 

Vazão 
máxima 

estimada 
de Esgoto 

  hab hab m3/ano L/s L/s 

2010 4.738 1.310 57.378 2,18 3,28 

2011 4.770 1.336 58.526 2,23 3,34 

2012 4.803 1.363 59.696 2,27 3,41 

2013 4.835 1.390 60.890 2,32 3,48 

2014 4.868 1.418 62.108 2,36 3,54 

2015 4.902 1.446 63.350 2,41 3,62 

2016 4.935 1.475 64.617 2,46 3,69 

2017 4.969 1.505 65.909 2,51 3,76 

2018 5.002 1.535 67.227 2,56 3,84 

2019 5.036 1.566 68.572 2,61 3,91 

2020 5.071 1.597 69.943 2,66 3,99 

2021 5.105 1.629 71.342 2,71 4,07 

2022 5.140 1.661 72.769 2,77 4,15 

2023 5.175 1.695 74.225 2,82 4,24 

2024 5.210 1.729 75.709 2,88 4,32 

2025 5.246 1.763 77.223 2,94 4,41 

2026 5.281 1.798 78.768 3,00 4,50 

2027 5.317 1.834 80.343 3,06 4,59 

2028 5.354 1.871 81.950 3,12 4,68 

2029 5.390 1.908 83.589 3,18 4,77 

2030 5.427 1.947 85.261 3,24 4,87 

2031 5.464 1.986 86.966 3,31 4,96 

2032 5.501 2.025 88.705 3,38 5,06 

2033 5.538 2.066 90.479 3,44 5,16 

2034 5.576 2.107 92.289 3,51 5,27 

2035 5.614 2.149 94.135 3,58 5,37 

2036 5.652 2.192 96.017 3,65 5,48 

2037 5.691 2.236 97.938 3,73 5,59 

2038 5.730 2.281 99.896 3,80 5,70 

2039 5.769 2.326 101.894 3,88 5,82 

2040 5.808 2.373 103.932 3,95 5,93 
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Sabendo-se que a posição da ETE condiciona o esquema dos coletores principais e das 

estações elevatórias, para sua localização fixaram-se os seguintes requisitos preliminares 

para a localização da ETE e o traçado das redes coletoras de esgoto do SES a implantar na 

zona urbana do município: 

• Do ponto de vista altimétrico, a ETE deve ficar resguardada das enxurradas e 

dos alagamentos, contudo nos pontos de jusante da zona urbana, de acordo 

com o caminhamento a ser determinado por meio de um estudo 

planialtimétrico na zona urbana; 

• Do ponto de vista planimétrico, a ETE deve ficar, tanto quanto possível, 

afastada dos limites da zona urbana atuais, e mais próximo possível dos 

coletores troncos principais do sistema; e  

• O ponto de lançamento final do esgoto não deverá interferir na qualidade da 

água para o abastecimento hídrico da cidade (áreas de recarga e área de 

influência direta dos poços do SAA) e na qualidade da água do corpo receptor. 

 

De acordo com informações colhidas no local e na Prefeitura Municipal, os terrenos 

selecionados para a implantação da ETE não apresentam problemas com inundações. 

 

O sistema de esgotos sanitários de Maçambará localiza-se em um divisor de águas e é 

formado por duas bacias de contribuição, a Bacia Sul e a Bacia Norte (Figura 4.2). O 

escoamento das bacias de acordo com a Figura 4.2, se dá na direção do Rio Butuí e depois do 

Rio Uruguai.  

 

Considerando que a forma de disposição dos esgotos sanitários levantados pelo IBGE no 

último levantamento censitário, apontou para a predominância de sua disposição em fossas 

rudimentares, recomenda-se estudar uma solução progressiva para a implantação de um 

SES do tipo separador absoluto. 
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Dentre as alternativas a serem estudadas para o sistema de tratamento de esgotos do SES 

de Maçambará, recomenda-se pela simplicidade na operação a adoção de um Sistema de 

Tratamento primário constituído por fossa séptica e filtro anaeróbio ou um Reator 

Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA), um leito de secagem e uma lagoa de polimento. 

Espera-se com este processo uma eficiência na remoção de matéria orgânica superior a 85%.  

As potenciais áreas para a localização de uma ETE são as áreas 1, 2 e 3, que possuem 

condições de escoamento por gravidade, cuja drenagem natural verte para a Bacia SUL e 

para a Bacia NORTE (Figura 4.2). 

Figura 4.2 – Sub bacias Sul e Norte do SES a projetar e implantar. (Fonte: Google) 
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Com isto, sugere-se que as redes coletoras sejam planejadas para escoamento por gravidade 

até os pontos baixos de cada Bacia de Contribuição, onde se faz necessário um estudo da 

necessidade ou não da instalação de estações elevatórias para recuperação de cota, 

transposição dos esgotos sanitários de uma bacia para outra ou para as unidades de 

tratamento. 

 

4.2.1. ALTERNATIVA A SER DETALHADA NO PROJETO EXECUTIVO PARA 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 

MAÇAMBARÁ  

 

Para a elaboração dos cenários que serão objeto de estudos no Relatório 2 – Prognósticos e 

Planejamento Estratégico, será considerada a construção de duas ETES e duas estações 

elevatórias de recuperação de cota da rede coletora, uma em cada Bacia de Contribuição, 

conforme esquematizado na Figura 4.2. A Figura 4.3 apresenta o arranjo proposto para a 

Estação de Tratamento de Esgoto. 

Figura 4.3 – arranjo proposto para o SES de Maçambará. 
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O tratamento será constituído por fossa séptica e filtro anaeróbio ou um Reator Anaeróbio 

de Fluxo Ascendente (RAFA) e uma lagoa de polimento. Para desidratação do lodo será 

proposta a construção de um leito de secagem. 

Na escolha do processo de tratamento mais adequado, foram levadas em conta as 

experiências obtidas em outras localidades, onde os tipos de tratamento estudados 

apresentam ampla vantagem técnica e que permitem alcançar a eficiência necessária para 

atingir o padrão de emissão, com custos acessíveis, de tal forma a viabilizar a implantação do 

empreendimento. 

A escolha das áreas para a construção das ETES, com cota em torno de 100 metros está 

praticamente sem vegetação passível de autorização para sua supressão.  

A Figura 4.4 apresenta três áreas potenciais para a localização de duas Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE) recomendadas, uma para a Bacia Sul e outra para a Bacia 

Norte. 
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Figura 4.4 – Áreas potenciais para localização de ETEs (Fonte: Google). 

 

No que diz respeito ao destino final do efluente, a opção pelo talvegue, por ser o mais 

próximo à área da ETE, viabiliza o projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto 

econômico, levando-se em conta a trajetória do emissário final de esgoto tratado, desde o 

tratamento até o corpo receptor. 
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4.3. PADRÃO DE LANÇAMENTO 

 

Os padrões de emissão exigidos pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) 

para o efluente final dos sistemas de tratamento de esgotos são regrados pela Resolução 

Consema Nº 128, de 26 de novembro de 2006, tabela 4.5. Considerando uma vazão inicial 

máxima de esgoto de 3,95 L/s, equivalente a 341,28 m3/d (ano 2013) e vazão máxima 

estimada para final de plano de 5,14 L/s, equivalente a 444 m3/d (ano 2040).  

Tabela 4.5 – Valores para efluentes líquidos domésticos para diferentes faixas de vazão. 

 

 

Para esta faixa de vazão, menor do que 500 m3/d, segundo o artigo 20º, § 2º, Consema 128, 

estabelece que para efluentes líquidos domésticos sejam atendidos os seguintes padrões de 

emissão para os parâmetros DBO5, DQO e SS: 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio: a carga orgânica de DBO5 no efluente final 

do sistema deverá ser igual ou inferior a 100 mgO2/L. 

• Demanda Química de Oxigênio: a determinação de DQO no efluente final do 

sistema deverá ser igual ou inferior a 300 mgO2/L. 

• Sólidos em Suspensão: a concentração no efluente final do sistema deverá ser 

igual ou inferior a 100 mg/L. 

• Sólidos Sedimentáveis: a concentração no efluente final do sistema deverá ser 

igual ou inferior a 1,0 ml/L em teste de 1 hora em cone “Imhoff”. 
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• Coliformes Fecais: o sistema deverá apresentar uma eficiência de remoção de 

organismos de coliformes fecais, igual ou superior a 90%. 

Segundo artigo 22, para qualquer vazão de lançamento deve ser atendido o padrão de 

20mg/L para Nitrogênio Amoniacal. Esta condição indica adotar sistemas de tratamento de 

esgoto que procedam a nitrificação (oxidação de Nitrogênio Amoniacal para Nitrito e 

Nitrato). A tabela 4.6 apresenta faixas dos parâmetros Fósforo Total e Coliformes 

Termotolerantes em função da faixa de vazão. (Resolução Consema nº 128/2006). 

Tabela 4.6 – Faixas do parâmetro Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes em função da 
faixa de vazão. (Resolução Consema nº 128/2006). 

 

 

A carga orgânica afluente ao sistema foi estabelecida considerando-se o valor recomendado 

pela PNB-570 para afluentes domésticos, que é de 54 g DBO5/hab.dia. 

Sendo os esgotos de origem predominantemente doméstica, estimou-se, para a 

concentração de organismos coliformes fecais, aqui utilizados como indicadores de 

contaminação bacteriana, o valor de 1 x 107 NMP CF/100 mL. 

A Resolução CONSEMA 263, em seu artigo 1º, suspende as Resoluções CONSEMA 128 e 

129/2006, em caráter excepcional, para fins de condições e padrões de lançamento de 

efluentes líquidos domésticos dos sistemas públicos de tratamento de esgoto sanitário. No 

artigo 2, desta resolução, no período de vigência desta normativa será utilizada a resolução 
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CONAMA 430/2011 para definições de condições e padrões de lançamento de efluentes 

líquidos domésticos do sistema público de esgotamento sanitário. 

 

4.4. DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DA ETE  

 

A partir da análise das projeções das vazões de esgoto propôs-se uma modelagem composta 

pelas principais características para o tratamento de esgoto: 

• Vazão modular para cada ETE (previsão de ETE Bacia Sul e ETE Bacia Norte) :    

Q = 3,00 L/s 

A eficiência do processo de tratamento será fixada em 85%. Assim, espera-se que a 

qualidade do efluente do sistema será: 

DBO5 efluente = 0,15 x 360 = 54,0 mg DBO5/L 

Os leitos de secagem deverão ser dimensionados para um tempo médio de secagem de 20 

dias e segundo normas técnicas e considerar o recebimento de lodo proveniente de um 

programa de limpeza de fossas sépticas de residências na zona rural. 

 

4.5. SANEAMENTO RURAL 

 

Não foram identificados programas ou iniciativas para a implantação de sistemas 

simplificados para tratamento de esgotos individuais, como tanques sépticos com filtração 

dos efluentes destes. Recomenda-se empreender ações para incentivar o uso de sistemas 

simplificados aplicados ao saneamento rural, por exemplo, seguindo recomendações da 

FUNASA. 
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4.6. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SES 

 

Os parâmetros utilizados para avaliar vazões de contribuição (per capita de consumo de 

água igual a 139 L/habitante ao dia), carga orgânica e a concepção proposta para o SES de 

estão descritos a seguir:  

• Vazão per capita de esgoto sanitário: 120 L/habitante dia (com o coeficiente de 

retorno) 

• Coeficiente de máxima vazão diária (K1): 1,2; 

• Coeficiente de máxima vazão horária (K2): 1,5; 

• Coeficiente de retorno: 0,8; 

• Carga DBO5 per capita: 54 g/hab.dia; 

• Carga de sólidos suspensos per capita: 60 g/hab.dia; 

• NBR 9648/86 - Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário, NBR 9.649/86 - 

Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário, NBR 9.814/87 - Execução de rede 

coletora de esgoto sanitário, NBR 12.207/92 - Projeto de interceptores de esgoto 

sanitário, NBR 12.208/92 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário, NBR 

12.209/92 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário, NBR 7.229/93 - 

Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, NBR 13969/97 - 

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos - Projeto, construção e operação, e outras Normas Técnicas que se 

apresentarem pertinentes; 

• Resolução CONAMA Nº 357/05 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições 

e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências,  

• Resolução CONSEMA Nº 128/06 - Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de 

Efluentes Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas 

superficiais no Estado do Rio Grande do Sul, e outras Leis e Resoluções que se 

apresentarem pertinentes; 
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• Resolução Consema n° 245/2010 – “Dispõe sobre a fixação de procedimentos para o 

licenciamento de Sistemas de Esgotamento Sanitário, considerando etapas de 

eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões de emissão e os padrões 

das classes dos corpos hídricos receptores, em conformidade com os Planos de 

Saneamento e de Recursos Hídricos”. 

• Resolução Consema 276/2013 - Dispõe sobre a excepcionalidade nos sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários, no que diz respeito aos padrões e condições para a 

emissão de efluentes líquidos domésticos em águas superficiais no Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

4.7. RISCOS AO CORPO RECEPTOR 

 

O projeto preliminar aqui apresentado delimita como corpos receptores em potencial, a 

lagoa que se localiza ao norte da zona urbana, e a rede de drenagem ao sul da zona urbana, 

próxima à subestação de energia elétrica, ambos visualizados na Figura 4.4. O controle dos 

padrões de emissão, constantes na CONAMA 430/11, será demandado através de análises 

periódicas do corpo receptor. O riacho Itu, que recebe grande parte da drenagem da área 

urbana de Maçambará, está enquadrado como Classe 1 pelo Comitê de Bacia do Rio Ibicuí, e 

no planejamento de bacia, a meta é manter esta qualidade. Portanto, apresenta-se como 

alternativa o uso das lagoas, ao norte do município. Em ambos os casos, será necessário o 

controle periódico da qualidade da água, para evitar mudanças na qualidade desejada no 

corpo receptor. O rio Itu recebe a drenagem da região urbana de Maçambará, porém a faz 

através de corpos hídricos menores, e a determinação do impacto de emissões nessa 

drenagem demanda estudos de viabilidade. 
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5. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O diagnóstico referente a área dos resíduos sólidos consta no Relatório 9 – Programa 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGIRS) o qual integra este Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB). As figuras 5.1 e 5.2 apresentam veículo de coleta de resíduos, o 

local de transbordo e veículo de transporte dos resíduos para o aterro sanitário privado 

localizado no município de Giruá. 

Figura 5.1 – Veículo de coleta e de transporte dos resíduos. Maçambará. 
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Figura 5.2 – Veículo de coleta e de transporte de resíduos. Maçambará. 
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6. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

6.1. ASPECTOS RELACIONADOS À PROBLEMÁTICA DA 
DRENAGEM E O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

  

As informações constantes neste item 6.1 foram obtidas a partir de um levantamento dos 

problemas relacionados à drenagem e ao manejo de águas pluviais, realizado por ocasião de 

visitas técnicas, reuniões e levantamentos junto à população. Segundo informações colhidas 

junto à Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, inexistem diretrizes e critérios para o 

dimensionamento do sistema de drenagem pluvial na cidade. Assim como não há diretrizes 

para a ocupação do solo, nem zoneamento estabelecido. 

 

A figura 6.1 apresenta, segundo informações colhidas junto à Secretaria de Obras, 

Transporte e Serviços do município, pontos de alagamentos ou aqueles que oferecem riscos 

para a população, que devem ser alvo de um estudo mais detalhado por ocasião da 

elaboração de um Manual de Diretrizes de Drenagem Pluvial do município de Maçambará. 

Figura 6.1 – Locais de potenciais alagamentos. Maçambará 
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O tipo de pavimento existente na zona urbana do município de Maçambará recomenda um 

estudo quanto a impermeabilização quando da revisão da Lei de Diretrizes Urbanas do 

Município. No ano de 2014, uma parte das vias públicas não possuía pavimentação 

(ensaibradas), outra parte significativa possuía pavimento constituído por pedra irregular e 

uma parcela menor, pavimentação asfáltica. Com a crescente urbanização e melhoria da 

infraestrutura viária na zona urbana da cidade, assim como, a elevação de áreas 

impermeáveis nos terrenos, há uma tendência de que o coeficiente de escoamento 

superficial seja maior do que o atual, o que pode significar a necessidade de serem escoadas 

maiores vazões de contribuição pluviais.  

Se as ações de implantação de dutos para a drenagem pluvial continuarem fragmentadas, o 

número de alagamentos na cidade tenderá a aumentar. Assim como a ação fragmentada de 

manutenção das galerias existentes, que não obedecem um cronograma de revisão, e só é 

realizada em episódios de mau funcionamento. 

Com relação à microdrenagem, pelos eventos de chuva havidos na cidade no ano 2014 

conclui-se que não há diretrizes e um planejamento integrado do sistema de drenagem na 

zona urbana, o que conduz à proposição para o desenvolvimento de um Manual de 

Diretrizes para a Drenagem Pluvial.  Na ausência de diretrizes e um manual de orientação, 

não há também indicadores de qualidade estabelecidos. 
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6.2. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DRENAGEM PLUVIAL 

 

      

Vias com pavimentação asfáltica e grades para captação de águas pluviais 

 

 

Grade (boca de lobo horizontal) localizada na área urbana. 
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Canalização na direção da bacia NORTE para drenagem pluvial. 

 

Via pública com pavimento de pedra irregular. Alinhamento da canalização foto acima. 
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