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1. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Liberato Salzano-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 Liberato Salzano foram utilizados, como instrumentos 

de apoio metodológico, o Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Brasil, 2006). 

O conteúdo do PMSB de Liberato Salzano 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 a orientação e o assessoramento tanto do 

poder executivo municipal na organização e prestação dos serviços de saneamento básico, quanto do 

poder executivo 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 Liberato Salzano. 

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; 

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 2.715, de 12 de Dezembro de 2008, que institui as 

diretrizes urbanas do município de Liberato Salzano . A interdisciplinaridade da Política Nacional de 

Saneamento Básico com a Política Nacional de Meio Ambiente, Política Nacional de Recursos 
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Hídricos e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos também foi objeto de avaliação e integração por 

ocasião da construção deste PMSB. 

Portaria Nº 0124/2013, de 06 de junho de 2013, e a Portaria Nº 139/2013, de 01 de julho de 2013, 

“Designa os membros do Comitê Executivo e do Comitê Coordenador para elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Liberato Salzano e dá outras providências”. 

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.  

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 Hidrográfica do rio de Várzea, quanto aos usos da água.  

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. Neste relatório será abordado o tema relacionado aos indicadores mais utilizados na 

área do saneamento básico, situando possíveis emergências, as quais poderão demandar ações 

preventivas e corretivas. Os princípios adotados para a temática das emergências referem em 

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

humanitário. 
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No Relatório 5 - Minuta de Projeto de Lei para Institucionalizar a Política Municipal de Saneamento 

Básico, o Plano de Saneamento Básico (PMSB), será apensada uma Minuta de Projeto de Lei para 

Institucionalizar a Política Municipal de Saneamento Básico, o Plano de Saneamento Básico (PMSB) e 

será proposto diretrizes e otimizações para a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) no município de Liberato Salzano. Esta minuta necessita ser revista e 

ajustada ao formato das características dos projetos de lei apresentados em Liberato Salzano. 

No Relatório 6 – Sistema de informação para auxílio à tomada de decisão  é apresentado o sistema 

de informação proposto à Liberato Salzano que objetiva auxiliar a gestão do saneamento básico no 

município.  

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.  

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

Liberato Salzano o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Para a 

elaboração do PMGIRS será revisado o Plano Regional De Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PRGIRS) realizado para os municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduos Sólidos (CIGRES) e analisado a situação atual dos resíduos no município, buscando propor 

otimizações na forma de ações para a gestão dos resíduos sólidos em Liberato Salzano.  

Esse 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 Liberato 

Salzano, como a seguir transcrito: 

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

urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos poderá 

estar inserido nos planos de saneamento básico 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”. 
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A elaboração do PMSB seguiu as etapas conforme apresentado na Figura 1.1, 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. 

 

 
Figura 1.1: Sequencia das etapas de elaboração do PMSB - Etapas 1 ao 10 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MUNICÍPIO  

O primeiro morador foi Marcolino Paiano que, por motivo político, fugiu de Palmeira das Missões se 

estabelecendo no local onde hoje é a sede do município.  Já em 1931 um grupo de famílias de origem 

Italiana, com pequena proporção de alemães e caboclos, proveniente do Município de Guaporé, 

constatando a fertilidade deste solo, veio fixar morada aqui dando início a um significativo progresso 

agrícola.  

Este lugarejo passou a chamar-se de Marcolino em homenagem ao primeiro desbravador desta terra. 

Logo Marcolino teve seu nome alterado em data incerta para Baitaca. Em 1958 foi alterado o nome 

de Baitaca para definitivamente Liberato Salzano, em homenagem ao Dr. Liberato Salzano Vieira da 

Cunha, ex Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, desaparecido 

tragicamente em um acidente aéreo.  

Em 1963, o povo desta terra imbuído de um forte espírito de dependência político administrativa, 

iniciou o movimento emancipacionista. Em 22 de março de 1964, foi instaurado em todo o Distrito 

um plebiscito vencendo o “sim”. Em 1º de junho de 1964, através da Lei Governamental de nº 4.736, 

foi criado o Município de Liberato Salzano, hoje em pleno desenvolvimento. 

Hoje, Liberato Salzano, denominado “Terra da Diversificação”, tem sua base produtiva alicerçada na 

diversificação da pequena propriedade rural, com implantação de culturas como citros, 

hortifrutigranjeiros, gado de leite, cana de açúcar, fumo, parreiras e outros. As agroindústrias 

garantem a absorção da produção e agregam valores aos produtos oriundos da pequena propriedade 

rural. 

A cidade passa por um processo de urbanização. Nesta perspectiva de progresso, uma das 

preocupações mais recentes e latentes da administração, é a geração de emprego e renda através da 

atração de investidores ao município, com a implantação de indústrias de médio e grande porte, 

absorvendo a mão de obra local. Também na área da educação foi dada uma nova dimensão, com a 

conquista, no ano de 2005, da educação de nível superior na modalidade à distância.  

A história do município pode ser resgata em monumentos expostos na Praça Pública Municipal 

como: a caixa d’água em forma de pipa, construída sobre o primeiro poço perfurado no município e 

que se encontra no terreno da praça, homenageando os vitiviniculturas; o altar da pátria em forma 

de laranja, homenageando os citricultores e, o chafariz em forma de mulher trabalhadora 

sustentando um taro de leite, que jorra água, homenageando a mulher e os produtores de leite.  
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Localiza-se também no município a Terra Indígena (TI) Rio da Várzea, também denominada por seus 

habitantes como Péikãr (nome de um peixe comum na região), com aproximadamente 580 índios 

Kaingang (ROSA, 2004). A primeira demarcação ocorreu em 1857, pelo agrimensor Francisco Rave, 

por ordem do Presidente da Província, Jerônimo Francisco Coelho, como aldeamento de Nonoai. 

Desde então ocorreram diversas redemarcações, divisões e reduções na área. A área atual da TI Rio 

da Várzea é de 16.415,44 hectares, fazendo limites com a TI Nonoai e com os municípios de Rodeio 

Bonito, Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto, Trindade do Sul, mas pertencendo juridicamente 

ao  município de Liberato Salzano. 

Liberato Salzano integra a Associação dos Municípios da Zona de Produção Rio Grande do Sul 

(AMZOP)  e do Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES).  

2.2. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

O Município de Liberato Salzano situa-se no Norte do Estado do Rio Grande do Sul na Região do Alto 

Uruguai, localizando-se a 324,47 km da capital do Estado, Porto Alegre. O município encontra-se a 

uma latitude 27º 36’ 00” sul e a uma longitude 53º 04’ 22” oeste, estando a uma altitude de 400 

metros. Possui uma área de 245,627 Km2 (IBGE, 2014) e, de acordo com a Figura 2.1, limita-se ao 

norte com o município de Trindade do Sul, leste com Trindade do Sul e Três Palmeiras, sul com 

Constantina e a oeste com Cerro Grande e Rodeio Bonito. 

 
Figura 2.1: Localização de Liberato Salzano e os municípios que limitam o município 

 

O Município de Liberato Salzano pode ser acessado por Constantina, pela Estrada RS-143, ou por 

Rodeio Bonito em que necessita realizar um percurso fluvial pelo Rio da Várzea através de uma balsa. 

A Figura 2.2 mostra o acesso rodoviário ao município. 
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Figura 2.2: Acesso rodoviário ao município de Liberato Salzano 

  

2.3. HORIZONTE DO PLANO DE SANEAMENTO 

O alcance do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Liberato Salzano será 

de vinte anos, a contar do ano 2014. 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.  

2.4. DADOS CENSITÁRIOS E PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Segundo a divulgação do CENSO 2010, a população de Liberato Salzano no ano de 2010 era de 5.780 

habitantes, destes, 1297 eram residentes da zona urbana (22,4%) e 4483 eram residentes da zona 

rural do município (77,6%) (Fonte: IBGE, 2010). A Figura 2.3 apresenta a evolução populacional do 

município de Liberato Salzano no período de 1992 a 2010, segundo o IBGE.  
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Figura 2.3: Evolução da população recenseada de Liberato Salzano (Fonte: IBGE, www.ibge.gov.br/cidadesat/). 

 
De acordo com a Figura 2.3 verifica-se um decréscimo na população de Liberato Salzano. Uma 

possível explicação para este decréscimo consiste na migração de jovens à outros centros urbanos. A 

taxa de crescimento populacional calculada pelo método geométrico no período de 2000 e 2010 

resultou em uma taxa de decrescimento de – 1,28% ao ano (Figura 2.4). 

 

   
Figura 2.4: Regressão verificada para o crescimento populacional no período de 2000 a 2010. 

 

 
No entanto, para fins de construção dos cenários e para a realização de prognósticos, não será 

considerada a taxa de decrescimento de – 1,28%a.a e será considerada uma taxa de crescimento 

anual aritmética de 0,5%a.a., tendo em vista um possível crescimento populacional devido a 

perspectiva de progresso no município. A Tabela 2.1 apresenta a projeção populacional adotada 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/
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neste PMSB. O ano de referência para projeção populacional é o ano 2014, tendo uma população 

estimada, segundo o IBGE,  de 5789 habitantes e o alcance da projeção populacional será de 30 anos, 

cujo período compreende os anos 2014 a 2044.  

 

População Total População Urbana População Rural População Total População Urbana População Rural

2014 5789 1299 4490 2030 6270 1407 4863

2015 5818 1305 4512 2031 6301 1414 4887

2016 5847 1312 4535 2032 6333 1421 4912

2017 5876 1319 4558 2033 6364 1428 4936

2018 5906 1325 4580 2034 6396 1435 4961

2019 5935 1332 4603 2035 6428 1442 4986

2020 5965 1338 4626 2036 6460 1450 5011

2021 5995 1345 4650 2037 6493 1457 5036

2022 6025 1352 4673 2038 6525 1464 5061

2023 6055 1359 4696 2039 6558 1472 5086

2024 6085 1365 4720 2040 6591 1479 5112

2025 6115 1372 4743 2041 6623 1486 5137

2026 6146 1379 4767 2042 6657 1494 5163

2027 6177 1386 4791 2043 6690 1501 5189

2028 6208 1393 4815 2044 6723 1509 5215

2029 6239 1400 4839 2045 6757 1516 5241

Ano Ano
Taxa crescimento aritmético (0,5%aa) Taxa crescimento aritmético (0,5%aa)

Liberato Salzano

Projeção Populacional

Plano de horizonte: 30 anos

 
 

Tabela 2.1: Projeção e estimativa populacional para Liberato Salzano (2014 – 2044) 
 
 
 
A Figura 2.5 apresenta a pirâmide etária da população do município de Liberato Salzano, 
comparativamente aquela do estado do Rio grande do Sul e do Brasil, para o ano de 2010. 
 

 
Figura 2.5: Pirâmide etária do município de Liberato Salzano. (Fonte: www.ibge.gov.br/cidadesat). 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat
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2.5. SANEAMENTO BÁSICO  

As informações constantes neste subitem fornecem um panorama geral da situação do saneamento 

básico para o município de Liberato Salzano. Para tanto foram analisados os dados referentes ao 

acesso dos domicílios aos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de 

resíduos sólidos levantados IBGE (acessado em Agosto de 2014). 

O panorama geral da situação do saneamento básico (considerado o ano de 2010) se mostra com 

bons dados em relação ao abastecimento de água, tanto na zona urbana quanto na zona rural do 

município. De acordo com a Figura 2.6, 88% dos domicílio são atendidos pela rede geral que 

compreende o abastecimento de água por poços profundos. 

 
Figura 2.6: Domicílios por tipo de abastecimento de água – Liberato Salzano (IBGE, 2010). 

 

Quanto ao esgotamento sanitário e aos resíduos sólidos, verifica-se uma situação precária em que 

deve ser direcionado esforços para ser modificada. De acordo com a  

Figura 2.7 e Figura 2.8,  84% dos domicílios possuem fossa rudimentar como destino de seus esgotos 

sanitários e 60% dos domicílios destinam o seus resíduos sólidos de forma inadequada (49% 

queimam e 11% enterram), respectivamente. 

 
Figura 2.7: Domicílios por tipo de esgotamento sanitário – Liberato Salzano, 2010 (Fonte: IBGE, 2010) 
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Figura 2.8: Destino dos resíduos sólidos domiciliares – Liberato Salzano (Fonte: IBGE, 2010) 

 
 

2.6. LEGISLAÇÃO 

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

como a que segue: 

 Lei Orgânica Municipal, de 03 de abril de 1990, que disciplina a organização do 

Município e dos Poderes, institui diretrizes para os diferentes serviços, sendo o 

saneamento básico um deles, e dá outras providências;  

 Lei Municipal nº 2.715, de 12 de dezembro de 2008, que institui as diretrizes urbanas 

do município de Liberato Salzano e dá outras providências; 

 Lei Municipal nº 3315, de 26 de dezembro de 2013, que autoriza o poder executivo 

municipal a aprovar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PRGIRS) e dá outras providências; 

 Lei Municipal nº 1.169, de 29 de dezembro de 1993, que Estabelece o Código 

Tributário do Município, consolidando a Legislação Tributária e dá outras 

providências. Esta lei estabelece normas para a Fixação e Arrecadação de Taxas de 

Lixo; 

 Lei Municipal nº 2.663, de 11 de julho de 2008, que institui o Departamento 

Municipal do Meio Ambiente, dispõem sobre a Política Ambiental do município de 

Liberato Salzano e dá outras providências. 

 

De acordo com o artigo 214 do CAPÍTULO VII - DA SAÚDE E SANEAMENTO da Lei Orgânica Municipal, 

de 03 de abril de 1990, o município promoverá por todos os meios ao seu alcance condições dignas 

de saneamento, moradia e controle de poluição ambiental.  
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O artigo 216º da referida lei, trata das atribuições do município no âmbito do sistema único de 

saúde. Dentre suas atribuições consta executar os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica 

(inciso IV), planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado e a 

União (inciso V) e fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana, a a atuar, junto aos órgãos estaduais e federais competentes para controla-las (Inciso VII). 

No Artigo 222 está disposto que o Saneamento Básico é serviço público essencial e, com atividade 

preventiva das ações de saúde e meio ambiente tem abrangência municipal. No parágrafo 1º institui-

se que os serviços de Saneamento Básico compreendem a captação, o tratamento e a distribuição 

de água potável, a coleta, o tratamento e a disposição final de esgotos cloacais e do lixo, a drenagem 

urbana, a instalação e funcionamento de matadouro  público municipal, bem como a fiscalização de 

animais no perímetro urbano da cidade. No parágrafo 2º consta que Compete ainda ao município 

fazer combate a insetos nocivos à saúde e meio ambiente, nas ruas, logradouros públicos e locais de 

infecção. Também está disposto, no parágrafo 3º e 4º, que o município poderá exigir dos 

proprietários ações no sentido de eliminação de animais e insetos que tragam prejuízos à saúde e ao 

meio ambiente e que nenhum proprietário poderá construir fossa ou esgoto cloacal sem a prévia 

licença da municipalidade. 

No artigo 223, inciso II, consta ainda que é dever do município, através de lei especial, padronizar a 

coleta do lixo, bem como local o seu destino de forma a não prejudicar a saúde pública. 

De acordo com artigo 225, da referida Lei, a higienização dos terrenos baldios é da responsabilidade 

de seu proprietário e que caso este notificado não exerça esta obrigação o município tomará as 

providências cobrando do infrator os serviços prestados. 

A Lei Municipal nº 2.715, de 12 de dezembro de 2008, que institui as diretrizes urbanas do município 

de Liberato Salzano e dá outras providências, estabelece definições para as zonas segundo usos e 

intensidade de ocupação e definições dos usos em função da atividade desenvolvida, dentre outras 

definições.   

O artigo 22 da referida Lei, Institui o sistema de planejamento urbano, o qual compor-se-a do 

Cadastro Técnico Municipal, o sistema de tributação municipal, o orçamento municipal, o órgão de 

planejamento municipal e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sendo que o 

planejamento urbano municipal será vinculado a Secretaria Municipal de governo, administração e 

Planejamento. 
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Nas disposições finais, se estabelece ainda um prazo de dois anos para o município implementar a 

legislação complementar a presente lei de diretrizes urbana  e para elaborar o cadastro técnico 

municipal. 

Por último, a Lei Municipal nº 3315, de 26 de dezembro de 2013, somente autoriza o poder 

executivo municipal a aprovar o Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PRGIRS) e 

estabelece, em seu artigo 3°, a obrigatoriedade de ser atualizado no máximo a cada quatro anos. 

Análises acerca do PRGIRS constam no diagnóstico dos resíduos sólidos, item 5 deste relatório. 

Com base nas análises das legislações municipais, verifica-se a necessidade do município de Liberato 

Salzano avançar na construção das diretrizes urbanas. Estabelecendo regras mais concretas para a 

construção de edificações e para a expansão urbana, com normas específicas para, por exemplo, 

instalações hidrossanitárias, com fossa séptica e sumidouros, proibição para lançamento de dejetos 

na rede pluvial e nos cursos de água, dentre outras providências. 

 

2.7. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

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

composta por um conjunto de secretarias e conselhos listados a seguir. O organograma que compõe 

as secretarias municipais e os conselhos pode ser visualizado da Figura 2.9 e Figura 2.10, 

respectivamente. 

 

 

 
Figura 2.9: Organograma do município de Liberato Salzano 
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Figura 2.10: Conselhos existentes no município de Liberato Salzano 

 

 

Para fins deste Plano Municipal de Saneamento Básico, serão elencados os órgãos que possuem uma 

relação e interface com a temática do meio ambiente, uma vez que estes poderão integrar as 

discussões e tomadas de decisões em torno da área do saneamento básico. 

A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, tem dentre as suas atribuições o 

planejamento urbano municipal e a realização de projetos de abastecimento de água na zona rural, 

com a construção de poços profundos, manutenção de rede, dentre outros. 

A Secretaria Municipal de Obras e Viação, tem como competências, dentre outros, coordenar os 

serviços de coleta e transporte dos resíduos sólido e de limpeza urbana do município, propor a 

construção de novas ruas, pontes, pontilhões e bueiros, conforme as necessidades da malha 

rodoviária municipal.  

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, em seu Departamento de Meio Ambiente, 

tem dentre suas competências a de coordenar as ações de proteção ambiental do Município, com 

atividades nas áreas de preservação e conservação do ambiente natural.  

A Secretaria Municipal de Saúde, tem dentre as suas atribuições a tarefa de coletar amostras de água 

para análise em laboratório e cadastrar poços coletivos e individuais no SISÁGUA. Também é 

responsável pelos programas de combate à Dengue, prevenção de Doença de Chagas, de vigilância 

epidemiológicas, de controle de zoonoses, dentre outros.  

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem como competências, dentre outros, propor 

campanhas educativas.  
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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). 

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 abrangia, até 2012, um conjunto 

amplo de indicadores sociais e econômicos, classificados em quatro blocos temáticos: (i) saneamento 

e domicílios; (ii) educação; (iii) renda e (iv) saúde. A partir de 2012, no entanto, a metodologia de 

cálculo do IDESE foi alterada e foi retirado das análises o bloco temático referente à saneamento e 

domicílios. Independente dessa mudança e para fins de análise, será apresentado neste PMSB o 

IDESE para Liberato Salzano de 2007, quando o bloco temático referente à saneamento e domicílios 

ainda era considerado para a estipulação do IDESE.  

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

do Rio Grande do Sul, de seus municípios e Conselho Regional de 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 Figura 2.11 apresenta os índices de saneamento e domicílio, educação, renda e saúde, os quais 

compõem o IDESE do município de Liberato Salzano. O IDESE de Liberato Salzano resultou no ano 

2007 em 0,613, comparativamente ao valor médio para o Estado do Rio Grande do Sul de 0,760. Este 

grau pode ser elevado para cima se houver esforços em melhorar o subíndice do saneamento e 

domicílio, o qual se encontra em 0,169. 
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Figura 2.11: IDESE Liberato Salzano, 2007  
(Fonte: http://www.riogrande.com.br/liberato_salzano_liberato_salzano-o20736.html) 

 

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. 

O IDH 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 
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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).  

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 Figura 2.12 apresenta o IDH do município de Liberato Salzano (em azul), do estado do Rio 

Grande do Sul (em vermelho) e do Brasil (em verde) para o ano 1991, 2000 e 2010, permitindo uma 

comparação entre estes índices alcançados.  

 

 

Figura 2.12: Índice de Desenvolvimento Humano de Liberato Salzano, Rio Grande do Sul  
e Brasil para o ano 1991, 2000 e 2010. 

2.8.3 Saúde 

De acordo com o Plano Ambiental de Liberato Salzano, o município possui três unidades de saúde, 

uma central e outra no distrito de Pinhalzinho, e outra na Linha Peixe prestando serviço de 

atendimento básico e de prevenção. Através do Programa de saúde Familiar, dá cobertura a 100% da 

população municipal, inclusive da Área Indígena Rio da Várzea.  

Com a necessidade de ampliação dos serviços de saúde, principalmente no que se refere à exames e 

atendimentos especializados, criou-se o Consórcio Intermunicipal de Saúde, formado por 07 (Sete) 

municípios do entorno, com atendimento centralizado em Sarandi/ RS.  

A Secretaria Municipal da Saúde de Liberato Salzano dispõem de um corpo técnico a disposição que 

atende a população, que são: 02 (Dois) Cirurgiões Dentista; 01 (Um) Auxiliar de Consultório 

Odontológico; 03 (Três) Médicos Clínicos Gerais; 03 (Três) Auxiliares de Enfermagem; 04 (Quatro) 
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técnicos de Enfermagem; 01 (um) Psicólogo; 01 (uma) Fisioterapeuta; 01 (uma) Assistente Social; 13 

(Treze) Agentes de Saúde; 01 (um) Vigilante Sanitário; 03 (três) Motoristas; 02 (dois) Agentes 

Administrativos; 02 (Dois) Supervisores; 04 (Quatro) Serventes de Serviços Gerais; 04 (Quatro) Chefe 

de setor, 01 (uma) Nutricionista 03 (Três) Ginecologistas 01 (Um) Cirurgião. 

Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde tem dentre as suas atribuições a responsabilidade de 

coordenar os programas de Combate à Dengue, de Prevenção à Doença de Chagas, de Vigilância 

Epidemiológicas, de Vacinação, dos Agentes de Saúde, de Controle de Zoonoses e o programa 

SISÁGUA, em que deve-se coletar amostras de água para análise em laboratório e cadastrar poços 

coletivos e individuais no sistema de informação de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 

Tendo em vista que os Agentes de Saúde são importantes elos entre a comunidade e os serviços 

públicos e que podem atuar como multiplicadores de conhecimento, auxiliar na mobilização social e 

na identificação de áreas e situações de riscos, foi realizada, no dia 24 de Setembro de 2014, às 10 

horas, uma reunião de trabalho onde estiveram presentes os agentes de saúde da zona urbana e 

rural e o vigilante sanitarista do município. Nessa reunião foi feito uma atividade para levantar dados 

sobre a situação da saúde pública e possíveis ações a serem propostas com o PMSB de Liberato 

Salzano. De acordo com os agentes de saúde e o vigilante sanitarista, há elevada incidência de 

verminoses durante o ano todo e diarreias com maior incidência no verão. Também destacaram 

doenças como a Miíase, popularmente conhecida como 'berne' ou 'bicheira', e a Hepatite 'A'. De 

acordo com os agentes, o esgoto e o lixo mal acondicionado a céu aberto e a criação de aves e 

animais de forma inadequada, principalmente na zona urbana, ocasionam a proliferação de vetores 

como mosquitos, baratas, ratos e moscas. A Figura 2.13 apresenta o registro fotográfico desta 

reunião. 



27 

 

 
Figura 2.13: Registro fotográfico da reunião de trabalho realizada com os agentes de saúde em 24/09/2014 

 

Quanto as informações referentes à morbidade hospitalar, no site do IBGE só há dados para os anos 

de 2007 e 2005, possivelmente porque os casos mais graves de doenças em Liberato Salzano são 

tratados no Hospital de Sarandi. No ano de 2007 e 2005 foram registrados 10 e 16 óbitos, 

respectivamente.  No ano de 2005, três dos 16 óbitos foram relacionados à doenças no aparelho 

digestivo e dois à doenças infecciosas e parasitárias. 

2.8.4 Educação 

No ano de 2010, a taxa de analfabetismo no município de Liberato Salzano, situava-se em 12,7% da 

população acima de 15 anos (IBGE, 2010).  

De acordo com a Secretaria de Educação o quadro de ensino no Município contava, no ano de 2012, 

com 7 (sete) escolas de ensino fundamental, sendo que 3 (três) municipais e 4 (quatro) estaduais, 1 

(uma) escola de ensino médio estadual e 4 (quatro) escolas pré-escolares, sendo que 3 (três) 

municipais e 1 (uma) estadual. No mesmo ano, o quadro de professores contava com 104 (cento e 

quatro) professores, 76 (setenta e seis) docentes no ensino fundamental, 20 (vinte) no ensino médio 

e 8 (oito) no ensino pré-escolar. A Figura 2.14 apresenta o número de escolas por nível, a distribuição 

de docentes por nível é apresentada na Figura 2.15 e a Figura 2.16 número de matrículas por nível.  
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Figura 2.14: Número de escolas por nível em Liberato Salzano. (Fonte: IBGE, 2012) 

 

 
Figura 2.15: Docentes por nível em Liberato Salzano. (Fonte: IBGE, 2012) 

 

 
Figura 2.16: Matrículas por nível em Liberato Salzano. (Fonte: IBGE, 2012) 

Em vista da importância das Escolas nas comunidades e do papel dos Professores como 

multiplicadores de conhecimento, foram realizadas no dia 21 de novembro de 2014 duas oficinas de 

capacitação com professores e coordenadores da rede escolar de Liberato Salzano. Esta atividade 

integra o plano de mobilização e controle social do  PMSB de Liberato Salzano e foi desenvolvida com 
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o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que auxiliou nas primeiras reuniões com diretores das 

Escolas e na organização da capacitação.  

As oficinas tiveram como objetivo incentivar que os  professores atuem como multiplicadores de 

conhecimento e criem dentro das salas de aulas um ambiente oportuno para sensibilizar e instigar 

jovens e crianças a se envolverem no tema de saneamento básico e no Plano de Saneamento que 

está sendo desenvolvido no município. Para cada participante foi entregue um exemplar da 

cartilha "O município que queremos: Entenda por que saneamento é básico e sua participação é 

muito importante", bem como apresentado possíveis atividades a serem realizadas com a cartilha. 

Fotos da capacitação podem ser visualizados na Figura 18.  

 

 
Figura 2.17: Oficinas de capacitação com professores e coordenadores da rede escolas de Liberato Salzano 

 
 

Para avaliar o trabalho desenvolvido durante as oficinas e qualificar a contribuição dos assuntos e 

atividades em futuras propostas, foi aplicado um questionário aos participantes após o encontro. De 

acordo com o questionário avaliativo pôde-se perceber que o encontro foi proveitoso. Dentre as 

respostas destaca-se o interesse dos professores em realizar as atividades sugeridas em sala de aula 

e ser importante esse tipo de oficina durante a elaboração do PMSB. O questionário elaborado pode 

ser visualizado na Figura 19 pode ser observados dois questionários respondidos pelos professores. 
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Figura 2.18: Questionário aplicado aos participantes da oficina para avaliação do trabalho 

2.8.5  Energia 

Os serviços de energia no município de Liberato Salzano são prestados pela Rio Grande Energia 

(RGE), que é a distribuidora de energia elétrica da região norte-nordeste do Estado do Rio Grande do 

Sul. Significativas melhorias e universalização destes serviços foram possíveis devido ao programa Luz 

para Todos. 

No município está previsto a implantação de duas pequenas centrais de hidrelétricas, a PCH Linha 

Aparecida da Coogerva Linha Aparecida Energia S.A e a PCH Linha Jacinto da Coogerva Linha Jacinto 

Energia S.A, as duas localizadas no rio da Várzea e de produção de independente de energia (site da 

ANEEL acessado em 23/09/2014). 

2.8.6  Comunicação 

Há no município de Liberato Salzano um jornal e uma rádio de abrangência local e regional 

credenciado para divulgação de atos, campanhas de interesse público e comunitário e divulgação de 

matérias de interesse da Prefeitura, serviços, editais, portarias, propaganda oficial e institucional, e 

atos em geral, convocações, eventos em parceria ou com exclusividade, campanhas de caráter: 

educativo, informativo, ou de orientação social e contratos do Município de Liberato Salzano, e, 

também a transmissão e cobertura de todos os eventos de caráter social, cultural, esportivo, 
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histórico e cívico de interesse da administração municipal. Deve-se utilizar esses meios de 

comunicação local para a divulgação do PMSB e dos eventos.  

Durante visita à Liberato Salzano nos dias 22, 23, 24 e 25 de Setembro de 2014 realizou-se a primeira 

conversa na rádio local em que foi possível esclarecer brevemente o que se propõem com o Plano de 

Saneamento Básico de Liberato Salzano, conversar sobre a importância da participação de todos e 

explicar as atividades que estão sendo realizadas pela Prefeitura juntamente com o IPH/UFRGS. 

2.8.7 Segurança 

Segundo informações do município, atuam em Liberato Salzano a Polícia Civil e a Brigada Militar em 

situações de emergências.  

2.8.8 Transporte 

Segundo informações do município, o transporte coletivo é realizado pela empresa Ametista Tur. 

2.8.9  Identificação e descrição da infraestrutura social da comunidade 

Conforme já apresentado em subitens anteriores, localiza-se no município de Liberato Salzano 7 

(sete) escolas de ensino fundamental, 1 (uma) escola de ensino médio estadual e 4 (quatro) escolas 

pré-escolares. O município possui ainda três unidades de saúde, uma central, outra no distrito de 

Pinhalzinho e outra na Linha Peixe, prestando serviço de atendimento básico e de prevenção. Através 

do Programa de saúde Familiar, dá cobertura a 100% da população municipal, inclusive da Área 

Indígena Rio da Várzea, e participa do Consórcio Intermunicipal de Saúde, formado por 07 (Sete) 

municípios do entorno, com atendimento centralizado em Sarandi/ RS. Ademais, atua no município a 

Associação dos Pequenos Agricultores Salzanenses (AMPAS), a Associação Hospitalar Comunitária de 

Liberato Salzano, a Associação dos Citricultores e a Associação dos Condomínios de Água. A seguir 

será apresentado na Tabela 2.2 a relação de Capelas e Cemitérios da Paróquia São Sebastião-Liberato 

Salzano. 
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Tabela 2.2: Relação de Capelas e Cemitérios por comunidade 
COMUNIDADES CAPELAS CEMITÉRIOS 

Matriz São Sebastião 01 

L. Mindú São José 01 

L. São José São José 01 

L. Barra Azul São Paulo 01 
L. Bom Retiro São Brás 01 

L. Dinoca São Sebastião 01 

L. Barrinha Santo Antonio 01 

L. Moreira São Cristóvão - 

L. Peixe Alto São Miguel 01 

L. Xisto Santo Agostinho 01 

L. São João Bosco São João Bosco 01 

L. Três Municípios Sagr. Coração de Jesus 01 
L. Santa Catarina Santa Catarina 01 

L. Pinhz. Alto NS Do Carmo 01 

L. Brasil Santa Terezinha - 

L. Pinhz. Baixo NS Do Rosário 01 

L. Vitória NS Das Dores 01 

L. Peixe Baixo NS Aparecida 01 

L. Via Barca NS Aparecida - 
L. Campo Novo NS Aparecida - 

L. Barra Seca NS De Fátima 01 

L. Várzea Grande NS Da Salete - 

L. Sobradinho NS Do Bom Parto 01 

L. Jacinto NS Do Caravágio 01 

L. Gramadinho NS Consoladora - 

Total: 25 19 

 

2.8.10  Identificação e descrição social da comunidade 

Liberato Salzano é conhecida como “Terra da Diversificação”, com uma base produtiva alicerçada na 

diversificação da pequena propriedade rural, um povo com costumes gauchescos e católicos e a 

presença de indígenas Kaingang na Terra Indígena (TI) Rio da Várzea.  

Aproximadamente 77,6% da população de Liberato Salzano reside na zona rural do município, 

distribuídos em cerca de 26 aglomerados rurais maiores. Tendo em vista que a base produtiva é 

alicerçada na agricultura, a Emater tem atuação forte no município, auxiliando com projetos 

agropecuários e inclusive de saneamento rural.  

Das informações levantadas, a população rural possui o costume de se encontrar nas missas de 

domingo e realizar um churrasco em conjunto para lazer.  Os encontros sociais são realizados no 

Salão de Festas da Paróquia São Sebastião, Igrejas, Centro de Tradições Gaúchas – CTG Cordeiro do 

Pago, Ginásio Municipal de Esportes, Estádio Municipal, Estádio Benfica, Estádio Milionários e 

Sociedade Aquática Salzanense – SOASA. As comunidades da zona rural possuem, ainda, seus salões 

de festa e campo de esportes. Alguns eventos realizado no município promovem o encontro da 
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população, como o Teatro da Paixão de Cristo e Natal Luz, o Projeto Cultural Canta Liberato que 

incentiva a música e a feira do Livro e das Profissões. 

Outras formas de encontro são os eventos e projetos desenvolvidos pelas Associações e pela 

Prefeitura através da Secretaria de Educação e da Assistência Social. Estes projetos abrangem o 

município todo e a Terra Indígena, onde são realizados trabalhos com a s mulheres e outros grupos.  

Durante oficinas realizadas no município para o PMSB, verificou-se uma certa conscientização por 

parte da população acerca dos problemas enfrentados por Liberato Salzano na área do saneamento 

básico. No entanto, percebe-se que a mudança de atitude só será possível através da cooperação 

entre população e governo, necessitando de projetos integrados e acompanhados por programas de 

educação ambiental e mobilização social continuada.   

2.9. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DE LIBERATO SALZANO 

Para a caracterização ambiental consultou, dentre outros trabalhos, o Plano Ambiental de Liberato 

Salzano, realizado no ano de 2009 pelo município junto a empresa Jr Ambiental Ltda. Neste existe um 

diagnóstico ambiental cujos fatores abióticos serão resumidos ou reapresentados no presente item. 

2.9.1 Clima 

Segundo o sistema Köppen, o Rio Grande do Sul se enquadra na zona fundamental temperada ou 

“CF”, ou úmido. Esse tipo se subdivide em duas variedade específicas, ou seja “Cfa” e “Cfb”. Desta 

forma, de acordo com a classificação de Köppen, o estado fica dividido em duas áreas climáticas, 

“Cfa” “Cfb”, sendo que a variedade “b” se restringe ao planalto basáltico superior e ao escudo Sul-

rio-grandense-Uruguaio, enquanto que as demais áreas pertencem à variedade “a”. 

O município de Liberato Salzano se enquadra na classificação "Cfa", que se caracteriza por 

apresentar chuvas durante todos os meses do ano e possuir a temperatura do mês mais quente 

superior a 22 ºC. 

Conforme o Plano Ambiental do município, o clima de Liberato Salzano é temperado, com estações 

bem definidas, principalmente entre inverno e verão, quando já foram registradas temperaturas de 

até 40 ºC, no verão, como máxima, e 0 ºC, como mínima, durante o inverno. A temperatura média 

anual é de 19 ºC e a precipitação média anual é de 1.500 mm. Sendo os meses de final do inverno e 

os de inicio da primavera os mais chuvosos, e os de final do verão e inicio de outono os mais secos. 

A umidade relativa do ar oscila entre 70% a 90% nos meses de maior precipitação pluviométrica, e 

de 50% a 60% nos meses menos chuvosos. 



34 

 

No inverno é comum a formação de geadas durante os meses de junho/julho/agosto e no verão a 

região passa por estiagens, questão importante a ser levado em consideração para  a elaboração da 

política pública para o abastecimento de água do município.  

2.9.2 Geologia / Geomorfologia / Solos 

A especificidade da geologia da área do Município está associada à Fomação Serra Geral. Esta 

unidade está constituída dominantemente por basaltos e basalto-andesitos de filiação toleiítica, os 

quais contrastam com riolitos e riodacitos aflorantes na região dos Aparados da Serra. Dessas 

rochas, constituídas por sequencia de derrames basáltico, originaram-se solos profundos, argilosos, 

arroxeados, avermelhados ou brunados, com altos teores de ferro em áreas de relevos suaves, e de 

solos rasos e de coloração brunada, nas áreas de relevo mais movimentado. 

O Plano Ambiental do município destaca que os basalto de filiação toleiítica, localmente bastante 

alterados, formam uma escassa camada de solo residual avermelhado (siltico-argiloso) sobre o 

estrato de basalto fraturado (zona de disjunção horizontal superior de derrame vulcânico). Em 

escala de afloramento, a coloração da rocha, de cinza escuro a marrom, que caracteriza o grau de 

intemperismo sobre a rocha basáltica.  

O município de Liberato Salzano está contido na unidade geomorfológica do Planalto Meridional, 

mais especificamente no domínio Morfo-Estrutural denominado de Unidade Geomorfológica Médio 

Alto Uruguai, constituído fundamentalmente pela escarpas de Unidade Planalto Médio e Florestas 

Ombrófila Mista, denominadas também como Mata Atlântica. A geomorfologia do sítio do 

município é de fisionomia ondulada, assentada em uma área de 245,627 km² (IBGE, 2010) e suas 

cotas podem chegar a 360 metros de altitude. 

Segundo o mapeamento agrícola, ocorre no município duas unidades de solos, a unidade Erechim e 

a unidade Charrua, sendo que cada unidade cobre, respectivamente, 20 e 80% do território de 

Liberato Salzano.  A unidade Erechim é profunda, com textura argilosa, boa drenagem e tendo alta 

resistência à impactos ambientais. Já os solos Charruas são menos profundos, com textura argilosa, 

boa drenagem mas tendo muito baixa resistência à impactos ambientais (FEPAM, 2002). 

Ainda, segundo o Mapa de Solos do Estado do Rio Grande do Sul (IBGE, 2008) o sítio do município 

tem como predominância os seguintes perfis de solos: Cambissolos eutrófico e Terra Roxa 

Estruturada distrófica e eutrófica.  

 

http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#Basalto
http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#toleito
http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#Riolito
http://www.cprm.gov.br/Aparados/glossario_geologico.htm#toleito
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2.9.3 Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal 

Conforme Plano Ambiental do município, Liberato Salzano está situado na região fitogeográfica 

denominada de Floresta Ombrófila Mista, pertencente ao Bioma Mata Atlântica, que se 

caracterizava pela ocorrência de florestas dominadas por elementos da floresta do Alto Uruguai. 

No entanto, o município possui a superfície em sua maior parte descoberta. Grande parte da 

floresta original foi suprimida para serem ocupadas por atividades agrosilvipastoril, restando 

somente 11% de mata nativa. Estes remanescentes de florestas estão localizados nas margens dos 

cursos d’água, nas encostas e na Terra Indígena Rio da Várzea.   

Segundo o Plano Ambiental, aproximadamente 870 hectares do território de Liberato Salzano são 

destinados a agricultura de cunho patronal. O município tem sua base produtiva alicerçada na 

diversificação da pequena propriedade rural, com implantação de culturas anuais como soja, milho, 

fumo, feijão e trigo, de culturas perenes como citros, videiras e cana de açucar e de pecuária com a  

criação de suínos e gado de leite. 

O Plano Ambiental destaca ainda que os problemas erosivos e de assoreamento nos cursos d’água 

foram minimizados a partir da introdução do sistema de plantio direto, este adotado em 90% das 

propriedades, atingido um percentual de mais de 85% da área agricultável do município. 

2.9.4  Hidrografia 

Liberato Salzano pertence à região hidrográfica do Rio Uruguai, na bacia hidrográfica do Rio da 

Várzea. A bacia hidrográfica do Rio da Várzea abrange 55 municípios, uma área de drenagem de 

9.324 Km² e com uma população de 328.057 habitantes. As atividades econômicas são 

predominantemente agrícolas, com lavouras de soja, trigo e milho, bem como avicultura e 

suinocultura e considera-se que o rio da Várzea possua bom potencial hidrelétrico. A Figura 2.19 

mostra a bacia hidrográfica do Rio da Várzea, destacando a localização do município de Liberato 

Salzano. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea foi criado pelo Decreto  Estadual Nº 43.488, de 08 

de dezembro de 2004, sob o gerenciamento da URI – Universidade Regional Integrada de Frederico 

Westephalen. Não há representantes de Liberato Salzano no comitê e o plano da bacia está em fase 

de elaboração.  
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Figura 2.19: Recursos hídricos presentes na Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea, em destaque Liberato Salzano. 

 

No município, o Rio Baitaca, Arroio do Peixe, Arroio Burro Preto, Sanga Roça, Sanga Umbu, Sanga 

do Acampamento, Lajeado Demétrio, Lajeado Limeira, Lajeado Pinhalzinho, Lajeado Barra Grande e 

Lajeado Marcolino, tributam o Rio da Várzea. De acordo com os estudos realizado para o Plano 

Ambiental de Liberato Salzano, verificou que a supressão da mata ciliar e a técnica inadequado 

utilizada antes da adoção do plantio direto, causaram o assoreamento em muitos pontos dos rios e 

sangas estudadas, modificando e impactando negativamente o ambiente.  

No município ainda ocorre dois tipos de aquíferos, o aquífero Guarani e aquíferos originados por 

fraturas. O Aquífero Guarani está localizado embaixo do empilhamento dos derrames de rochas 

sedimentares areníticas e, por ocorrer em grandes profundidades, não há no município informação 

de poços que atingem este aquífero.  

Já os aquíferos originados por fraturas estão presentes em todo o território de Liberato Salzano e, 

por ser uma reserva hídrica aflorante, supre, embora precariamente, boa parte das necessidades de 

água potável e do sistema produtivo primário do município. De acordo com o Plano Ambiental, em 

épocas de estiagem prolongada estas reservas diminuem significativamente, podendo inclusive, em 

momentos extremos, secar alguns poços. Anualmente são perfurados novos poços para substituir 

os que ficaram comprometidos ou para aumentar o suprimento local. Estudos das condições de 

alguns destes aquíferos mostraram-se preocupante, uma vez que o setor primário, ao modificar 

ambientalmente os locais naturais de recarga do aquífero, comprometeram a quantidade e a 

qualidade destes importantes reservatórios d’água.    
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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, com contrato de programa vencido no 

ano de 2012. Sendo ssim, de acordo com o Art. 23, inciso II, do Decreto nº7.217, de 21 de Junho de 

2010, o município deverá decidir a forma de prestação deste serviço, se este prestará diretamente os 

serviços ou autorizará sua delegação mediante contrato de programa, podendo este ser firmado 

novamente com a CORSAN.  

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

consumo humano é de responsabilidade do Município. Os 43 poços de água subterrânea instalados 

para atender a população rural são administrados por Associações Comunitárias e a qualidade da 

água é monitorada pelo Poder Público Municipal, que tem a responsabilidade de coleta periódica de 

amostras para analise junto a Secretaria Estadual da Saúde. Mais recentemente, acordos entre 

associações e a SoftSul - Teconologia em Tratamento de Água LTDA vem sendo estabelecido para 

encarregar a empresa pelo tratamento adequado da água.  

Segundo IBGE (2010), a rede de distribuição de água, realizada por poços profundos, atende 

aproximadamente 88% da população total do município.  

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA 
URBANA 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na zona urbana, serviço prestado pela CORSAN, atende 

100% da população urbana e consta com a seguinte infraestrutura: quatro poços profundos 

interligados; 14 (quatorze) Km de rede PVC com diâmetros que variam de 25 (vinte e cinco) a 100 

(cem) mm e; dois reservatórios semi enterrado de 50m³ chegando a um volume total de reservação 

de 100 (cem) m³. Não há estações elevatórias.  

O tratamento da água é do tipo simplificado, com adição de cloro e flúor na saída do poço. Nos 

serviços estão envolvidos somente um funcionário da CORSAN, responsável pela manutenção e 

realização diária do monitoramento da qualidade da água distribuída através de testes de pH, cloro, 

turbidez, odor, sabor e cor. Mensalmente são realizadas 10 amostras, variando entre poço, rede e 

ponta de rede, onde são realizados testes bacteriológicos e uma análise mais completa da qualidade 

da água distribuída. 

Em épocas de verão, os quatro poços tubulares chegam a operar 24 (vinte e quatro) horas por dia, o 

que significa que o sistema está estressado operando no limite. De forma simplificada, o esquema do 
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abastecimento pode ser visualizado na Figura 3.1, na Tabela 3.1 são apresentadas informações 

básicas sobre os quatros poços obtidos no Sistema de Informações de Águas Profundas (SIAGAS), na 

Tabela 3.2 estão descritas as características do poço, da rede de distribuição e dos reservatórios 

informadas pela CORSAN e o croqui da rede de distribuição de água na zona urbana encontra-se em 

anexo. 

 
Figura 3.1: Esquema simplificado do SAA da zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: ANA, 2010) 

 

POÇO
PROFUN-

DIDADE

DIAME-

TRO
VAZÃO

NÍVEL 

ESTÁTICO

NÍVEL 

DINÂMIC

O

POT. 

APROX.

TEMPO DE 

BOMBEAMEN

TO

PROF. DA 

BOMBA

VOL. 

RESERVA

T

DIAMETRO 

TUBULAR

nº SIAGAS Latitude Longitude m polegadas m³/h m m hp H/D m m³ mm

4300002384 CORSAN Próx. ao arroio Margolino  273548  530435 100 8 a 10 41.86 2.24 86.28 203.2 a 254

4300002385 CORSAN Luiz João de Calli 273600 530357 78 8 a 10 18 19.12 65.44 203.2 a 254

4300002388 CORSAN Rua Almirante Tamandare 273601 530414 144 8 a 10 12.413 31.45 39.66 203.2 a 254

4300002389 CORSAN Próx. ao arroio Marcolino 273554 530424 150 8 a 10 21.041 31.37 41.99 203.2 a 254

PROPRE-TÁRIO LOCA-LIDADE

COORD. 

GEOGRÁFICAS

 
Tabela 3.1: Informações sobre os quatros poços profundos. (Fonte: SIAGAS) 

 
POÇOS 

 
LBS - 01 LBS - 02 LBS - 05 LBS - 06 

Localidade 
    

Vazão (m³/h) 2,00 3,00 5,00 6,00 

Tempo de Trabalho (h/d) 14 21 18 14 

Tubulação de Saída  4'' 2,5'' 2,5'' 3'' 

Reservatório (m³) 50 50 50 50 

Dosagem Automático - Bombas dosadoras 

Macromedição Possui Possui Possui Possui 

Automação Timer Timer Boia Boia 

RESERVATÓRIOS 

 
R1 R2 

Localização Rua Santo Antônio 52 

Volume (m³) 50 50 

Tipo de reservatório Semi enterrado Semi enterrado 

Material de construção Concreto Ferro 

Tubulação de Saída  4'' 4'' 

Material de tubulação de saída Ferro fundido Ferro fundido 

Automação Linha-Boia de controle de nível Linha-Boia de controle de nível 

Tabela 3.2: Características do Sistema de Abastecimento de Água na zona urbana de Liberato Salzano 

 

Nos subitens a seguir serão apresentados indicadores e informações aplicados ao SAA da zona 

urbana e uma avaliação do desempenho operacional e comercial do sistema. 
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3.1.1 Indicadores aplicados ao Sistema de Abastecimento de Água na zona 

urbana 

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

referentes ao ano 2012 poderão ser consultados no Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento (SNIS) – Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 2012, no endereço 

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

Aplicados ao Saneamento Básico. Estes dados foram fornecidos pela CORSAN ao SNIS.  

O intuito de apresentar a Tabela 3.3, com indicadores e informações do SNIS, é a de produzir uma 

referência inicial 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 de se designar uma instância e equipe para seu acompanhamento e monitoramento, que no caso 

da zona urbana do município de Liberato Salzano está ao encargo da Corsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.snis.gov.br/
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INDICADORES OPERACIONAIS - AGUA 2012 META 

IN055 Índice de atendimento total de água % 23,42   

IN023 Índice de atendimento urbano de água % 100   

IN001 Densidade de economias de água por ligação econ./lig. 1,12   

IN043 
Participação das economias residenciais de água no total das economias 
de água 

% 83,58   

IN011 Índice de macromedição % 50,01   

IN009 Índice de hidrometração % 100   

IN010 Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado % 81,94   

IN044 Índice de micromedição relativo ao consumo % 100   

IN057 Índice de fluoretação de água % 72,97   

IN052 Índice de consumo de água % 81,94   

IN025 Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ 10,90   

IN053 Consumo médio de água por economia m³/mês/econ 8,90   

IN014 Consumo micromedido por economia m³/mês/econ 8,90   

IN017 Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ 9   

IN022 Consumo médio per Capita de água l/hab.dia 150,40   

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de 
água 

kWh/m3 2,19   

IN020 Extensão da rede de água por ligação m/lig. 20,80   

IN028 Índice de faturamento de água % 82   

IN013 Índice de perdas faturamento % 18   

IN049 Índice de perdas na distribuição % 18,06   

IN050 Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km 3,12   

IN051 Índice de perdas por ligação l/dia/lig. 72,68   

Tabela 3.3: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: SNIS,2012) - 
Continua 

 

 

INDICADORES SOBRE QUALIDADE - AGUA 2012 META 

IN071 Economias 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.     

IN083 Duração média dos serviços executados hora/serviço     

IN079 Índice de conformidade da quantidade de amostra - Cloro Residual % 406,94   

IN075 Incidência das análises de cloro residual fora do padrão % 0,44   

IN080 Índice de conformidade da quantidade de amostra - Turbidez % 312,30   

IN076 Incidência das análises de turbidez fora do padrão % 0,06   

IN085 Índice de conformidade da quantidade de amostra - Coliformes Totais % 65,08   

IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão % 0,91   

Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: SNIS,2012) - Continua 
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INDICADORES ECONOMICOS-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS: ÁGUA E ESGOTO 2012 META 

IN003 Despesa total com os serviços por m3 faturado R$/m³ 6,17   

IN026 Despesa de exploração por m3 faturado R$/m³ 5,42   

IN027 Despesa de exploração por economia R$/ano/econ. 582,55   

IN004 Tarifa média praticada R$/m³ 5,72   

IN005 Tarifa média de água R$/m³ 5,72   

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³     

IN012 Indicador de desempenho financeiro % 92,80   

IN029 Índice de evasão de receitas % 2,93   

IN007 
Incidencia da despesa de pessoal e de serviço de terceiros nas 
despesas totais com os serviços 

% 46,01   

IN008 Despesa média anual por empregado R$/empreg. 
195.152,

4 
  

IN030 Margem da despesa de exploração % 94,75   

IN031 Margem da despesa com pessoal próprio % 47,17   

IN032 Margem da despesa com pessoal próprio  total (equivalente) % 49,58   

IN033 Margem do serviço da divida % 6,28   

IN034 Margem das outras despesas de exploração % 8,97   

IN035 
Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de 
exploração 

% 49,78   

IN036 
Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas 
despesas de exploração 

% 52,32   

IN037 
Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de 
exploração 

% 26,98   

IN038 
Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de 
exploração 

% 0,06   

IN039 Participação das outras despesas na despesa de exploração % 9,47   

IN040 
Participação da receita operacional direta de água na receita 
operacional total 

% 94,02   

IN041 
Participação da receita operacional direta de esgoto na receita 
operacional total 

%     

IN042 
Participação da receita operacional indireta na receita operacional 
total 

% 5,98   

IN054 Dias de faturamento comprometidos com contas a receber dias 11   

IN018 Quantidade equivalente de pessoal total empregados 1   

IN019 
Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total 
(equivalente) 

econ./empreg. 
eqv. 

640,26   

IN102 Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) ligações/empreg. 571,29   

IN048 
Índice de produtividade: empregados próprios por 1.000 ligações de 
água + esgoto 

empreg./mil lig. 1,67   

IN002 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio econ./empreg. 673,00   

IN045 
Índice de produtividade: empregados próprios por 1.000 ligações de 
água 

empreg./mil lig. 1,67   

IN101 Índice de suficiência de caixa % 102,19   

IN060 
Índice de despesas por consumo de energia elétrica nos sistemas de 
água e esgotos 

R$/ kWh 0,55   

IN048 
Índice de produtividade: empregados próprios por 1.000 ligações de 
água + esgoto 

empreg./mil lig. 1,67   

Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: SNIS,2012) - Continua 

 



43 

 

 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS - ÁGUA 2012 META 

AG001 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

População total atendida com abastecimento 
de água 

habitante 1326   

AG026 
População urbana atendida com abastecimento 
de água 

habitante 1270   

AG021 

QUANTIDADES 
DE LIGAÇÕES 

Total (ativas + inativas) ligação 682   

AG002 Ativas ligação 612   

AG004 Ativas micromedidas ligação 612   

AG003 

QUANTIDADES 
DE ECONOMIAS 

ATIVAS 

Total (ativas) economia 683   

AG014 Micromedidas economia 683   

AG013 Residenciais economia 573   

AG022 Residencias micromedidas economia 573   

AG005 Extensão da rede km 14,01   

AG028 Consumo total de energia elétrica 
1.000 

kWh/ano 
193,38   

AG006 

VOLUMES DE 
ÁGUA 

Produzido 1.000 m³/ano 88,19   

AG012 Macromedido 1.000 m³/ano 44,10   

AG024 De serviço 1.000 m³/ano 0   

AG018 Tratada importado 1.000 m³/ano 0   

AG017 Bruta exportado 1.000 m³/ano 0   

AG019 Tratada exportado 1.000 m³/ano 0   

AG007 Tratada em ETA(s) 1.000 m³/ano 0   

AG015 Tratada por simples desinfecção 1.000 m³/ano 88,19   

AG027 Fluoretada 1.000 m³/ano 64,35   

AG008 Micromedido 1.000 m³/ano 72,26   

AG010 Consumido 1.000 m³/ano 72,26   

AG011 Faturado 1.000 m³/ano 72,32   

AG020 Micromedido nas economias residenciais ativas 1.000 m³/ano 57,51   

Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: SNIS,2012) - Continua 
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INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE - ÁGUA 2012 META 

QD001 Atendimento da portaria sobre qualidade da Água - Atende    

QD002 

PARALISAÇÕES EM 
SISTEMAS DE ÁGUA 

Paralisações paralisação/ano 0   

QD003 Duração hora/ano 0   

QD004 Economias ativas atingidas economia/ano 0   

QD021 
INTERMITÊNCIAS 
EM SISTEMAS DE 

ÁGUA 

Interrupções interrupção/ano 0   

QD022 Duração hora/ano 0   

QD015 Economias ativas atingidas economia/ano 0   

QD023 

RECLAMAÇÕES E 
SERVIÇOS 

EXECUTADOS 

Reclamações ou solicitações de 
serviços 

reclamações/ano 75   

QD024 Serviços executados serviço/ano 25   

QD025 
Tempo total de execução dos 
serviços 

hora/ano     

QD020 
AMOSTRAS PARA 
ANÁLISE CLORO 

RESIDUAL 

Obrigatórias amostra/ano 504   

QD006 Analisadas amostra/ano 2051   

QD007 Resultados fora do padrão amostra/ano 9   

QD019 

AMOSTRAS PARA 
ANÁLISE TURBIDEZ 

Obrigatórias amostra/ano 504   

QD008 Analisadas amostra/ano 1574   

QD009 Resultados fora do padrão amostra/ano 1   

QD028 AMOSTRAS PARA 
ANÁLISE 

COLIFORMES 
TOTAIS 

Obrigatórias amostra/ano 504   

QD026 Analisadas amostra/ano 328   

QD027 Resultados fora do padrão amostra/ano 3   

Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano.  
(Fonte: SNIS,2012) - Continua 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  - ÁGUA E ESGOTO 2012 META 

FN005 

RECEITAS 
OPERACIONAIS 

TOTAL (direta + indireta) R$/ano 440.074,70   

FN001 

DIRETA 

Total R$/ano 413.758,02   

FN002 Água R$/ano 413.758,02   

FN003 Esgoto R$/ano -   

FN007 Água Exportada R$/ano 0   

FN038 Esgoto bruto importado R$/ano -   

FN004 INDIRETA R$/ano 26.316,68   

FN006 Arrecadação total R$/ano 427.197,63   

FN008 Crédito de contas a receber R$/ano 12.819,26   

FN034 Serviço da dívida - Parcela 2 de 2 - Amortização R$/ano 0   

FN037 Total serviço da dívida R$/ano 25.997,43   

FN017 

DESPESAS 
TOTAIS COM 
OS SERVIÇOS 

(DTS)  

TOTAL (DTS) R$/ano 445.879,44   

FN015 

DESPESAS DE 
EXPLORACÃO 

(DEX) 

Total (DEX) R$/ano 392.053,31   

FN010 Pessoal próprio R$/ano 195.152,38   

FN011 Produtos químicos R$/ano 235,74   

FN013 Energia elétrica R$/ano 105.788,98   

FN014 Serviços de terceiros R$/ano 9.979,68   

FN020 
Água importada (bruta ou 
tratada) 

R$/ano 0   

FN039 Esgoto bruto exportad0 R$/ano -   

FN021 
Fiscais ou tributárias 
computadas na DEX 

R$/ano 43.787,54   

FN027 
Outras despesas de 
exploração 

R$/ano 37.108,99   

FN035 
SERVIÇO DA 

DÍVIDA - 
PARCELA 1 DE 2 

Juros e encargos R$/ano 18.914,07   

FN036 Variação cambial R$/ano 7.083,36   

FN016 Total R$/ano 25.997,43   

FN019 Depreciação, amortização e provisão R$/ano 27.828,70   

FN022 Fiscais ou tributárias não incidentes na DEX R$/ano 0   

FN028 Outras despesas R$/ano 0   

 Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano.  
(Fonte: SNIS,2012) - Continua 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  - ÁGUA E ESGOTO 2012 META 

FN018 

INVESTIMENTOS 
CONTRATADOS 

PELO PRESTADOR 
DE SERVIÇOS 

SEGUNDO O 
DESTINO 

Despesas Capitalizáveis R$/ano 0   

FN023 Abastecimento de Água R$/ano 8.683,54   

FN024 Esgotamento Sanitário R$/ano 0   

FN025 Outros R$/ano 0   

FN030 

SEGUNDO A 
ORIGEM 

Próprios R$/ano 8.683,54   

FN031 Onerosos R$/ano 0   

FN032 Não onerosos R$/ano 0   

FN033 TOTAL R$/ano 8.683,54   

FN041 

INVESTIMENTOS 
CONTRATADOS 

PELA PREFEITURA 
MUNICIPAL 

SEGUNDO O 
DESTINO 

Despesas Capitalizáveis R$/ano 0   

FN042 Abastecimento de Água R$/ano 0   

FN043 Esgotamento Sanitário R$/ano 0   

FN044 Outros R$/ano 0   

FN045 

SEGUNDO A 
ORIGEM 

Próprios R$/ano 0   

FN046 Onerosos R$/ano 0   

FN047 Não onerosos R$/ano 0   

FN048 TOTAL R$/ano 0   

FN051 

INVESTIMENTOS 
CONTRATADOS 
PELO GOVERNO 

DO ESTADO 

SEGUNDO O 
DESTINO 

Despesas Capitalizáveis R$/ano 0   

FN052 Abastecimento de Água R$/ano 0   

FN053 Esgotamento Sanitário R$/ano 0   

FN054 Outros R$/ano 0   

FN055 

SEGUNDO A 
ORIGEM 

Próprios R$/ano 0   

FN056 Onerosos R$/ano 0   

FN057 Não onerosos R$/ano 0   

FN058 TOTAL R$/ano 0 
  

Tabela 4: Indicadores e informações do SAA na zona urbana de Liberato Salzano.  
(Fonte: SNIS,2012) - Continua 

 

Uma análise dos dados informados na Tabela 3.3 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.  
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3.1.2 Avaliação do Sistema de Abastecimento de Água da Zona Urbana  

A Tabela 3.3 apresenta indicadores para a avaliação do SAA de Liberato Salzano na zona urbana, 

constantes no Relatório SNIS, 2012 (www.snis.gov.br, 2012). A seguir serão destacados alguns índices 

importantes para a avaliação adequado do SAA: 

O índice de atendimento urbano de água (IN023) alcançou 100%, o que significa que o município 

alcançou a universalização do SAA na zona urbana. 

A produção de água (AG006) e vazão dos poços da Corsan alcançou no ano de 2012 um volume de 

88190 m3/ano e 2,8 L/s, respectivamente. Sendo que o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) (IN049) 

foi de 18.06%, ou seja, um índice abaixo da média nacional de aproximadamente 40,00%.  

O volume de água disponibilizado por economia (IN025) foi de 10,90 m3/economia ao mês, 

enquanto que o Consumo Médio de Água por Economia (IN053) foi de 8,9 m3/economia ao mês. Já o 

Consumo Médio per Capita de água (IN022) medido foi de 150,40 Litros de água por habitante ao 

dia. 

No ano de 2012 havia 683 economias (AG003), sendo que 573 eram residenciais (AG013), o que para 

uma população atendida de 1.326 (AG001) habitantes, resulta em uma densidade de 2,31 habitantes 

por economia residencial. 

A demonstração do resultado do exercício de 2012 no município de Liberato Salzano, informado na 

Tabela 3.3, aponta para uma Receita Operacional Total (direta + indireta) (FN005) de R$ 440.074,70 e 

as Despesas Totais com os Serviços (DTS) (FN017) de R$ 445.879,44, demonstrando não haver 

superávit líquido operacional nesta unidade de saneamento. Contudo, as despesas com pessoal 

próprio no valor de R$ 195.152,38 (até 44 % do valor das despesas totais com os serviços) podem ser 

consideradas elevadas. A Figura 3.2 mostra, em porcentagem, as despesas totais com os serviços de 

Água.  

 
Figura 3.2: Despesas totais com os serviços de Água. (Fonte: SNIS, 2012) 

http://www.snis.gov.br/
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Consta ainda na Tabela 3.3, que no ano de 2012 foi realizado um investimento de R$ 8.683,54 

contratatos pelo prestador de serviços (FN023) nos serviços de abastecimento de água em Liberato 

Salzano. 

A tarifa média de água (IN005) praticada no ano de 2012 foi de R$ 5,72 por metro cúbico de água 

faturado e a despesa média anual por empregado (IN008) foi de R$ 195,152.38 por empregado. A 

Tabela 3.4 apresenta a estrutura tarifária que a Corsan aplica para os sistemas de água sob sua 

operação, para o período de 01/07/2014 a 30/06/2015. 

 

Tabela 3.4: Estrutura tarifária da Corsan (www.corsan.gov.br, acesso em 10/09/2014). 

TARIFA CATEGORIA 
ÁGUA 

PREÇO 
BASE 

SERVIÇO 
BÁSICO 

TARIFA MINIMA SEM 
HIDROMETRO 

SOCIAL 

BICA PÚBLICA 1,96 7,76 27,36 

RESID. A E A1 1.65 7,76 24,26 

m3 EXCEDENTE 4,09     

BÁSICA RESIDENCIAL B 4,09 19,35 60,25 

EMPRESARIAL 

COMERCIAL C1 4,09 
19,35 60,25 

m3 EXCEDENTE 4,64 

COMERCIAL  4,64 34,53 127,33 

PÚBLICA 4,64 68,96 161,76 

INDUSTRIAL 5,28 68,96 244,36 
Observações: 
O Preço Base do m³ de água é variável aplicando-se a Tabela de Exponenciais da CORSAN. O Valor 
de água é calculado de acordo com a fórmula PB x C³ acrescido do Serviço Básico. Nas categorias 
Res. A e A1 cujo consumo exceder a 10 m³, o Preço Base do m³ excedente será calculado de acordo 
com o Preço Base da categoria Res. B. Na categoria C1 cujo consumo exceder a 20m³, o Preço Base 
do m³ excedente será calculado de acordo com o Preço Base da categoria Comercial. 
 

3.1.3 Problemas e demandas para o SAA da zona urbana de Liberato Salzano 

Os problemas e demandas levantados para o SAA da zona urbana foram obtidos através de reuniões 

com a CORSAN, questionários aplicados pelos Agentes de Saúde à população urbana do município e 

análises de água disponibilizadas pela CORSAN e pela Prefeitura. 

Os problemas apontados pela população e pela Prefeitura se referem à falta de água e pouca pressão 

na água distribuída as residências localizadas nas partes altas da cidade, para cima da rua Santo 

Antônio, e no distrito industrial. Segundo a CORSAN, os problemas de falta de água e água fraca são 

decorrentes da expansão das residências para uma altitude acima da do reservatório, o que dificulta 

o abastecimento nestas áreas. 

Ainda, foi apontado problemas de incrustações nas canalizações e deterioramento dos canos.  

Conforme as análises de água verificadas, nenhum valor apresentou em desconformidade com o 

Padrão de Potabilidade estabelecido pela Port. 2914/2011 (Tabela 3.5). No entanto, observou alguns 

parâmetros consideravelmente elevados, como alcalinidade, flúor e pH. As incrustações nos canos 

http://www.corsan.gov.br/
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está correlacionada à elevada presença de Carbonatos na água, minerais de ocorrência natural da 

água bruta. O maior problema das incrustações é que estas podem diminuir a pressão na rede, 

podendo prejudicar o abastecimento das residências que estão em lugares mais elevados, fazendo 

com que a água chegue com pouco pressão ou até mesmo falte água. 

 

Parâmetro Valor Máximo 
Resultado 

03/11/2011 18/08/2014 
Alcalinidade - 139 169 

Dureza Total 500 12,1 1 

Ferro 0,3 0,01 0,2 

pH 6,0 a 9,5 9,34 9,42 

Sulfato 250 10,3 128 

Turbidez 5 - 1,81 

Flúor 1,5 1,61 0,80 

Tabela 3.5: Análises de água 

 
 
Na Tabela 3.6 estão apresentadas as demandas elencadas pela CORSAN a fim de melhorar o SAA em 

Liberato Salzano. Também foi apontado a necessidade do município delimitar o perímetro urbano 

bem como regulamentar as diretrizes de construção de novos loteamentos, estes devendo ser 

compatíveis com os projetos de expansão do sistema de abastecimento de água.  

 
DEMANDAS DA CORSAN 

Demanda Localização Observação Realizado? 

SUBTITUIÇÃO  
DE RAMAIS 
PRECÁRIOS 

Ruas Montevidéu e Almirante 
Tamandaré 

214 metros, rede DN 60mm, 
beneficiando 10 famílias  

Ruas Hermogenes Bosegio e Duque 
de Caxias 

470 metros, rede DN 60mm, 
beneficiando 9 famílias  

AMPLIAÇÃO  
DE REDE 

Distrito Industrial 
180 metros, rede DN 60mm 

 
Construção de reservatório de 50m3 

 
Rua Almirante Tamandaré - Santo 
Antônio 

Instalação de recalque, 
 beneficiando 48 famílias  

INTERLIGAÇÃO 
DE REDE 

Av. Rio Branco entre as ruas João 
Marini Pizzi e Ferrarini 

47 metros, beneficiando todo 
loteamento Ferrari (aprox. 28 famílias)  

SUBTITUIÇÃO  
DE ADUTORA 

Rua Duque de Caxias entre as ruas 
Santo Antônio e Marechal Deodoro 

Substituir Adutora de cimento amianto 
 

PERFURAÇÃO  
DE POÇOS 

Perfuração de dois novos poços para melhoria do abastecimento de água, 
principalmente para as residências nas áreas altas  

Tabela 3.6: Demandas levantadas pela CORSAN para melhorar o SAA em Liberato Salzano. 

3.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA 
RURAL 

A população do meio rural, que no censo de 2010 do IBGE perfaziam 4483 habitantes, é atendida 

através de 43 (quarenta e três) poços de água subterrânea, no sistema de associações comunitárias, 

e com o monitoramento da qualidade da água realizado pela Secretaria Municipal da Saúde. A coleta 
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das amostras de água fica a cargo do vigilante sanitário e a analise a cargo da Secretaria Estadual da 

Saúde.  

A realização de projetos de abastecimento de água na zona rural, como a construção de poços 

profundos, reservatórios, manutenção de rede, dentre outras obras, é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Dentre as suas atribuições consta a 

elaboração de projetos para buscar recursos em programas do Estado ou no Ministério. Estes 

projetos advém de demandas que a própria população encaminha ao Prefeito do município. 

De acordo com as informações levantadas pelo vigilante sanitário e agentes de saúde, um total de 

1123 famílias são abastecidas por 44 poços profundos, sendo que destes, um poço se encontra seco 

e somente 16 poços possuem tratamento de água. Praticamente todos os sistemas de 

abastecimento de água da zona rural possuem o mesmo fluxograma em que a água captada do poço 

profundo é bombeada até um reservatório e, deste, é distribuída por gravidade às residências. A 

capacidade de reservação varia de acordo com o condomínio de água. Destaca-se também que 

muitas residências possuem caixas d'água. Na Tabela 3.7 são apresentados os dados dos poços 

profundos. 
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Tabela 3.7: Dados dos poços profundos na zona rural de Liberato Salzano 

NOME DA ASSOCIAÇÃO LOCALIDADE Localização do Poço 
N° 

Família 

Tem 
tratamento 

de água? 

Possível 
código do 

ponto 
(SIAGAS) 

1 Condomínio Linha Moreira Moreira Osmar Siqueira – Lª Moreira 26 SIM   

2 Cond. Linha 31 de Março 31 de Março Airton Bianchim – Lª Moreira 15 SIM   

3 Condomínio Linha Barra Seca Barra Seca Elcio Bonadeu – Lª Barra Seca 29 SIM 4300011493 

4 Condomínio Linha Mindu 1 Mindu 1 Pedro Zanovello – Lª Mindú 43 NÃO   

5 Condomínio Linha Mindu 2 Mindu 2 Idílio Frighetto – Lª Mindu 2 17 NÃO   

6 Condomínio Linha Mindu 3 Mindu 2 Arcângelo Raminelli – Lª B.S. 10 NÃO   

7 Condomínio Linha Brasil 1 Brasil Antonio Cervini – Lª Brasil 18 NÃO 4300011484 

8 Condomínio Linha Brasil 2 Brasil Antonio Vanei Almeida – BR 15 NÃO   

9 Condomínio Linha Miotto Miotto Paulino Durante - CN 26 SIM   

10 Condomínio Linha Sobradinho Sobradinho Maria Verdi – Lª Sobradinho 12 SIM   

11 Condomínio Linha Peixe Alto Peixe Alto Cláudio C. da Silva – Lª PA 38 NÃO   

12 Condomínio Linha Alto Alegre Alto Alegre Valdemar Mendes – Lª AL 14 NÃO 4300011479 

13 Condomínio São José Alto São José Alto Atrás do Salão da Comunidade 22 SIM 4300011478 

14 Condominio Linha Peixe Baixo Capitel Peixe Baixo Valter Zuchello - Lª PB 9 SIM   

15 
Condomínio Linha Peixe Baixo 

São José Baixo Cleo Benachio – Lª PB 23 NÃO   

16 Peixe Baixo Celso Pascoal Riboli - Lª PB 29 SIM 4300011480 

17 Condomínio Linha Santa Catarina 1 Santa Catarina 1 Fiorelo Rozo – Salão Comum. 11 NÃO   

18 Condomínio Linha Araça Araçá Irildo Filipini – Lª Araçá 30 SIM 4300011475 

19 Condomínio Linha  Pinhalzinho Alto Pinhalzinho Alto Saul Meotti – Lª Pinh. Alto 68 SIM 4300011474 

20 Condomínio Vila Xícara Distrito Pinhalzinho Benito Marta - Distrito 15 NÃO 4300011492 

21 Condomínio Distrito de Pinhalzinho Distrito Pinhalzinho Luiz Rubini - Distrito 70 SIM 4300011487 

22 Condomínio Nossa Sra. de Lourdes Distrito Pinhalzinho Selvino Poltronieri - Distrito 25 SIM 4300011486 

23 Condomínio Linha Delarmelin Delarmelin Natal Delarmelin – Lª Delarm. 8 NÃO 4300011488 

24 Condomínio Linha Lesseux Lesseux Ildo Lesseux – Lª Lesseux 32 NÃO 4300011489 

25 Condomínio Linha Volta Alegre Volta Alegre Manoel Viegas – Lª Volta Alegre 21 NÃO 4300011490 

26 Condomínio Linha Jacinto Jacinto Jarbas Lesseux – Lª Jacinto 37 NÃO 4300011491 

27 Condomínio Linha Barra Azul 1 Barra Azul Setembrino Batistella – Lª BA 17 NÃO   

28 Condomínio Linha Barra Azul 2 Barra Azul Vagner Batistella – Lª BA 29 NÃO   

29 Condominio Linha Várzea Grande Várzea Grande Ivandro Tártaro - Lª VA 14 NÃO 4300011485 

30 Condomínio Linha Cigognini Cigognini Orides Tironi (Escola) - Lª C 18 NÃO 4300011477 

31 Condomínio Linha Três Municípios Três Municípios Edi Techio - Lª TM 22 SIM 4300011494 

32 Condomínio Santo Antonio Três Municípios Sidi Fiorentin - Lª TM 10 NÃO   

33 Condomínio Linha Xisto 2 Xisto Gilmar Rosetto – Linha Xisto 28 NÃO   

34 Condomínio Linha Xisto 1 Xisto Valvir Zatti – Linha Xisto 28 NÃO 4300011496 

35 Condomínio Linha Dinoca Alta Dinoca Alta Otilia Fochezzatto – Lª Dinoca 17 NÃO   

36 Condomínio Linha Gramadinho Gramadinho Orides Flores – Lª Gramadinho 13 NÃO 4300011503 

37 Condomínio Linha São João Bosco São João Bosco Tiago Piran – Lª SJ Bosco 16 NÃO 4300011501 

38 Condomínio Linha Dinoca Baixa Dinoca Baixa Gentil Queiroz – Lª D. Baixa 48 NÃO 4300011502 

39 Condominio Linha Dinoca Dinoca Ponte Pereira Nunes – Lª Dinoca 55 NÃO 4300011498 

40 Condominio Linha Via Barca Via Barca Ginásio Esportes Ricieri de Carli 50 SIM   

41 Condomínio Linha Vitória Vitória Roberto Felix – Lª Vitória 37 NÃO 4300011497 

42 Condomínio Linha Bom Retiro Bom Retiro Hermínio Kunrath – Bom Retiro 30 SIM 4300011495 

43 Condomínio Linha Campo Novo Campo Novo Miguel Bitello – Campo Novo 15 SIM 4300011481 

44 *Condomínio Linha Santa Catarina 2 Santa Catarina Vilmar Sartori Sartori – Lª PB 13 NÃO   

Observação: * Poço profundo seco 

 

Cada condomínio de água possui seu próprio regimento interno, que tem como padrão um 

elaborado pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (Emater), e 
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tarifa de cobrança específico. De forma geral, nas associações que não possuem tratamento de água 

é cobrado o valor de um real por metro cúbico até 10000 litros, acima de 10000 litros é pago o valor 

de dois reais por metro cúbico. Com base em uma amostragem foi possível verificar uma estimativa 

de consumo mensal de 5 m³ de água por economia, podendo este variar até 15 m³ de água por 

economia em alguns condomínios. 

Os principais e mais recorrentes problemas apontados para o abastecimento de água na zona rural 

do município refere-se ao tratamento da água para abastecimento, falta de água - principalmente 

em períodos de estiagem - e problemas nos encanamentos por serem velhos. Salientando A Tabela 

3.8 apresenta problemas do abastecimento de água levantados durantes as reuniões nos setores de 

mobilização realizados no mês de agosto de 2013. 

Tabela 3.8: Problemas do abastecimento de água levantados pela população 

  
ÁREA INDIGENA 
RIO DA VARZEA 

DISTRITO DE 
PINHALZINHO 

LINHA XISTO PEIXE BAIXO 

Não atende todas as famílias X (30%) X  (5%) X (3%) X (12%) 

Falta de água X X X (no verão) X (estiagem) 

Sem tratamento de água   X X  X  

Problema de distribuição X X     

Problemas nos encanamentos X X X X 

Deficiência de energia   X     

Poços sem proteção X   X   
Mata ciliar com deficiência   X X X 

Outros problemas apontados 
  
  

Dor no 
estomago  

gosto 
Muita pressão 

nos 
encanamentos 

Utensílios 
corroídos 

 

De acordo com algumas análises de água verificados e segundo a Emater, de vinte análises de água 

realizadas em diferentes poços da zona rural, somente duas análises não apresentaram 

contaminação bacteriológica. Em posso desse resultado e de acordo com o testemunho dos agentes 

de saúde que apontaram que doenças como verminoses e diarreias são recorrentes o ano todo, com 

maior incidência no verão, e que também há casos de Hepatite 'A', verifica-se uma situação insalubre 

na qual necessita ser direcionado esforços para mudar. 

Recentemente, em vista dos resultados em desconformidade com o Padrão de Potabilidade 

estabelecido pela Port. 2914/2011, tem sido feito um trabalho de sensibilização a fim de incentivar 

as associações de água contratarem a empresa SoftSul para a realização adequada do tratamento de 

água. Conforme dados levantados pela municipalidade, dos 44 poços profundos, a água de 16 poços 

é tratada pela SofSul. As associações de água que possuem um contrato com a empresa cobram, 

além  do valor de um real por metro cúbico medido, uma taxa mensal de 8 (oito) reais para o 

tratamento de água e 2 (dois) reais para manutenção. 
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No entanto, verifica-se certa resistência por parte das comunidades em contratar a empresa SoftSul 

por falta de informação e clareza nas análises de água realizadas, o que reforça incertezas quanto a 

necessidade ou não de se tratar a água consumida. Aconselha-se que a Prefeitura, juntamente com a 

EMATER, trabalhem em cooperação com as associações/condomínios de água a fim de se buscar por 

um consenso e encontrar uma solução adequada para a situação. 

Ainda, alguns condomínios de água visitados comentaram sobre dificuldades para gerir o sistema de 

abastecimento de água, alegando desde problemas técnicos, como identificar fugas de água, à 

problemas de administração, como conscientizar a comunidade na preservação dos micromedidores 

e da importância do pagamento da tarifa mensal. Nesse contexto, foi inclusive apontado que uma 

maior participação da Prefeitura em cooperação com a Emater possa auxiliar os condomínios para 

alcançar uma gestão mais adequada dos sistemas de água.   

Quanto ao problema de falta de água, anualmente são perfurados novos poços para substituir os que 

ficaram comprometidos ou para aumentar o suprimento local. No entanto, é necessário também 

analisar o que está acontecendo que têm provocado a significativa diminuição dessas reservas, 

podendo inclusive, principalmente em épocas de estiagem prolongada, secar alguns poços. De 

acordo com o Plano Ambiental, o setor primário, ao modificar ambientalmente os locais naturais de 

recarga do aquífero, comprometeram a quantidade e a qualidade destes importantes reservatórios 

d’água.   

Também foi apontado durantes as reuniões nos setores de mobilização a falta de proteção das 

fontes. Conforme decreto estadual n° 42.047, de 26 de dezembro de 2002, os poços para captação 

de água subterrânea deverão ser adotadas das seguintes estruturas de construção e conservação: 

 Perímetro Imediato de Proteção Sanitária que abrange um raio mínimo de 10 m (dez metros) 

a partir do ponto de captação, o qual deverá ser cercado e protegido, devendo seu interior 

estar resguardado da entrada ou da infiltração de poluentes; e 

 Estrutura de vedação sanitária, como laje de proteção que serve como assoalho para evitar 

contaminação, instalada de acordo com as normas técnicas da ABNT de construção de poços 

para captação de águas subterrâneas (ABNT NBR 12212 e 12244, as duas de 31 de março de 

2006). 

A Tabela 3.9 apresenta dados dos poços profundos localizados na zona rural do município obtidos no 

Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS (http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/) e a 

Figura 3.3 mostra o mapeamento dos poços realizado a partir das coordenadas geográficas presentes 

no SIAGAS. 
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Tabela 3.9: Informações dos poços localizados na zona rural de Liberato Salzano obtidos no SIAGAS 

 

POÇO PROFUNDIDADE DIAMETRO VAZÃO
NÍVEL 

ESTÁTICO

NÍVEL 

DINÂMICO

POT. 

APROX.

TEMPO DE 

BOMBEAMENTO

PROF. DA 

BOMBA
VOL. RESERVAT

DIAMETRO 

TUBULAR

nº SIAGAS Latitude Longitude m polegadas m³/h m m hp H/D m m³ mm

4300002383 Prefeitura COnt. Av. Rio Branco 273556 530420 73 5 7/8 31.58 2.2 25.36 150

4300011474 Comunidade de Pinhalzinho Pinhalzinho 272920 530331 80 6 a 10 18.8 25.12 37 203.2 a 254

4300011475 Comunidade de Linha Araca Linha Araca 272957 530209 102 6 1/2 a 10 2.7 18.53 52.9 165 a 254

4300011476 Comunidade de Varzea Grande Varzea Grande 273044 530405 204

4300011477 Comunidade de Linha Sigunini Linha Sigunini 273209 530401

4300011478 Comunidade Linha São Jose Linha São Jose 273610 525737 95

4300011479 Comunidade Linha Alto Alegre Linha Alto Alegre 273616 525817 190 6 a 10 152.4 a 254

4300011480 Comunidade Linha Peixe Baixo Linha Peixe Baixo 273526 525948 89 6 a 8 3.4 4.25 70 152.4 a 203.2

4300011481 Comunidade Campo Novo Campo Novo 273704 530204 60

4300011482 Comunidade Campo Novo Campo Novo 273648 530238 130

4300011483 Comunidade de Santa Catarina Linha Santa Catarina 273608 530146 172 6 1/2 a 10 165 a 254

4300011484 Comunidade de Linha Brasil Linha Brasil 273542 530216 195 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011485 Comunidade de Varzea Grande Linha Varzea Grande 273007 530412 137 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011486 Comunidade de Pinhalzinho Baixo Linha Pinhalzinho Baixo 272938 530502 94 6 a 10 203.2 a 254

4300011487 Comunidade de Pinhalzinho Baixo Linha Pinhalzinho Baixo 273035 530507 141

4300011488 Comunidade Linha Dalarmilin Linha Dalarmilin 273051 530513

4300011489 Comunidade Lizeux Linha Lizeux 273001 530600 166 6 1/2 a 10 6.6 29.16 74.69 165 a 254

4300011490 Comunidade Volta Alegre Volta Alegre 273123 530710 168

4300011491 Comunidade Jacinto Linha Jacinto 273028 530640 46

4300011492 Prefeitura Linha Marta 273043 530548 192

4300011493 Comunidade Linha Barrinha Linha Barrinha 273102 530553

4300011494 Comunidade Linha Três Municípios Linha Três Municípios 273201 530553 185 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011495 Comunidade Bom Retiro Linha Bom Retiro 273328 530608 33 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011496 Comunidade Linha Xisto Linha Xisto 273404 530345 100

4300011497 Comunidade Linha Vitoria Linha Vitoria 273421 530537 56 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011498 Comunidade de Linha Dinoca Linha Dinoca 273658 530516 92 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011499 Comunidade Linha Torres Linha Torres 273650 530411 176 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011500 Comunidade São Joçao bosco Linha São João Bosco 273850 530509 90 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011501 Comunidade São Joçao bosco Linha São João Bosco 273850 530509 172 6 1/2 a 10 2.47 8.7 119.75 165 a 254

4300011502 Comunidade Linha Dinoca Baixa Linha Dinoca Baixa 273800 530547 64

4300011503 Comunidade Gramadinho Gramadinho 273742 530339 31 6 a 8 152.4 a 203.2

4300011504 Prefeitura Próx. da fábrica de calçados 273553 530444 170 6 a 8 152.4 a 203.2

COORD. GEOGRÁFICAS
PROPRETÁRIO LOCALIDADE
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Figura 3.3: Localização dos poços profundos - coordenadas geográficas presentes no SIAGAS
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3.3. ASPECTOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE 
PROGRAMA PROPOSTO PELA CORSAN  

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram delegados por 40 anos à 

Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, por meio da modalidade da gestão associada, 

mediante contrato de programa firmado em 15 de agosto de 1972 vencido em 15 de agosto 2012. 

Sendo assim, de acordo com o Art. 23, inciso II, do Decreto nº7.217, de 21 de Junho de 2010, o 

município deverá decidir a forma de prestação deste serviço, se este prestará diretamente os 

serviços ou autorizará sua delegação mediante contrato de programa, podendo este ser firmado com 

a CORSAN.  

A seguir serão apresentados e analisados itens importantes constantes no modelo de contrato da 

CORSAN para auxiliar o município de Liberato Salzano na escolha da forma que o serviço de 

abastecimento de água será prestado e, caso o serviço for delegado à CORSAN, possibilitar a 

estruturação de um contrato de programa que inclua obrigações de acordo com as especificidades 

do município. 

Na Tabela 3.10, são apresentados alguns itens constantes no modelo de contrato, os quais 

relacionam alguns compromissos da Corsan com o Município, alguns direitos e obrigações do 

município e alguns direitos dos usuários. Caso os serviços sejam delegados à Corsan, caberá ao 

Município empreender esforços junto a Corsan e junto a Agergs (Agência de Regulação) para que 

ambos realizem suas tarefas firmadas em contrato. 

A Corsan se compromete a prestar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, cujas ações deverão ser priorizadas no PMSB e na forma compartilhada. Também se 

compromete a realizar investimentos em esgotamento sanitário compatíveis com o que for exposto 

no PMSB do município, respeitando a viabilidade econômico-financeira do Sistema e 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.  

Na possibilidade de o município firmar contrato com a Corsan, recomenda-se ainda incluir as 

seguintes obrigações a serem exercidas pela Corsan: 

 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, 
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executar as análises, com custos diferenciados (50% de desconto), e enviar a secretaria 

municipal da saúde o respectivo laudo para controle da qualidade da água distribuída; 

 Implantação de setorização, em tempo máximo de quatro anos, iniciando-se em até 360 

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

 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; 

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

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

assinatura deste instrumento contratual; 

 Pagamento da contrapartida de recursos na hipótese de obtenção de verbas junto a FUNASA, 

para investimento em esgotamento sanitário na área urbana da sede do Município de 

Liberato Salzano, desde que os projetos tenham sido aprovados pela CORSAN e a execução 

das obras realizada pela Companhia; 

 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. 

Quanto ao ítem 9 da Tabela 3.10, 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 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. 
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Os itens 10, 11 e 12 constantes na Tabela 3.10 suscitam dúvidas pois a efetivação das ligações de 

esgoto somente terá êxito com a participação e responsabilidade compartilhada do 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. 

Ainda com relação ao item 11, 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 o item 8, que prevê a realização, pela Corsan, de estudos técnicos relativos aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a edição do PMSB do município. 

No ítem 11, 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. 
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MODELO DE CONTRATO DE PROGRAMA DA CORSAN  
OBJETO 

1 
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 
Submete a prestação dos serviços ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos – RSAE e ao Sistema Tarifário Vigente 
que é único para todos usuários da Corsan. 

3 
Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com o PMSB, respeitada a viabilidade econômica e 
financeira do SISTEMA. 

4 O contrato vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data da assinatura deste CP 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A CORSAN DEVERÁ: 
5 
 

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

6 
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 PMSB. 

7 
Atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações necessárias, de acordo com os objetivos e 
normas gerais dos planos oficiais de saneamento. 

8 
A Corsan se compromete no prazo de 1 (um) ano 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). 

9 
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. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

10 
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 

11 
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. 

12 
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”. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CORSAN 

13 
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. 

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

14 

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. 

15 
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 

16 
 

Receber serviço adequado; 

17 Receber do MUNICÍPIO e da CORSAN informações para defesa de interesses individuais ou coletivos; 

18 
Receber da CORSAN, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia de vencimento 
de seus débitos; 

19 Acesso ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e elaborado nos termos deste contrato; 

20 Acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

21 

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. 

Tabela 3.10: Alguns itens constantes no modelo de Contro de Programa da Corsan 
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3.4. CONSUMO DE ÁGUA POR SETOR ECONÔMICO 

A economia de Liberato Salzano esta apoiada 80% no Setor Primário. Este desenvolvido em 1184 

estabelecimentos, sendo destes 25 exercendo agricultura de cunho patronal, com o uso de 870 

hectares de área. Na Tabela 3.11serão listados as principais atividades, as fontes de água utilizadas 

pelo setor e uma  estimativa de consumo de água. Como podemos observar inexistem informações 

precisas ou um banco de dados para o devido acompanhamento e monitoramento das atividades. 

Tabela 3.11: Consumo de água e destino de efluentes por setor enocômico 

Principal atividade 
Área  

Produção 
Fonte de 

água 
Consumo 
de água 

Destino Efluente 
hect 

AGROPECUÁRIA 

Culturas 
Anuais 

Soja 5000 15000 ton / ano  Água da Chuva  - - 
Milho 3500 17100 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Fumo 500 803 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Feijão 380 345 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Trigo 550 1870 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Culturas 
Perenes 

Citros 1400 26750 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Videiras 55 385 ton / ano  Água da Chuva  - - 

Cana de 
açúcar 

70 1050 ton / ano  Água da Chuva  - 
- 

Pecuária 

Suínos   5270 cabeças Poço próprio  

Sem 
informação 

Lagoa de estabilização 
protegida com 

geomembrana e o 
resíduo é aplicado na 

lavoura para produção 
de soja, milho, entre 

outros. 

Bovinos 1446 11612 cabeças  Poço próprio  

Aves   60000 cabeças  Poço próprio  

Silvicultura 1650 475 m³ Água da Chuva  -  - 

 

Principal atividade 
Nº de 

Estabel. 
Grau de Pot. 

Poluidor 
Fonte de 

água 
Consumo 
de água 

Destino 
Efluente 

Obs. 

MINERAÇÃO 
Fábrica de Cerâmica 
(Olaria) 

1   Natural  

Não 

informado 

  
  

Não informado 
Sem licença ambiental 
e sem registro de lavra 

INDÚSTRIAS 

Confecções 4 Baixo CORSAN  Não informado   

Estrutura de Madeira 3 Médio 
 Água de 
riachos 

Não informado   

Industria de Móveis 3 Médio 
 Água de 
riachos 

Não informado   

Serraria e 
Desdobramento da 
Madeira 

1 Médio 
 Água de 
riachos 

Não informado   

Panificadoras 3 Médio CORSAN  Não informado   

Estruturas Metálicas 3 Alto CORSAN  Não informado   

Ind. De Derivados da 
cana-de-açúcar 

4 Alto Nascente  
Geralmente é 
aplicado na 
agricultura  

  

Laticínio (Produção de 
Queijos) 

1 Alto   Não informado   

Materiais esportivos e 
Calçadista 

2 Médio CORSAN  Não informado   

Tijolos e cerâmicas 2 Alto 
 

Não informado   
Reforma de material 
elétrico 

3 Alto CORSAN  Não informado   

Confecções em Geral 14 Médio CORSAN Não informado   

Moinho em Geral 2 Alto   Não informado   

Farmácia de 
Manipulação 

2 Médio CORSAN  Não informado   
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3.5. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

A Figura 3.4 apresenta registro fotográfico da estrutura do SAA da zona urbana do município, serviço 

delegado à Corsan. A Figura 3.5 apresenta registro fotográfico de estruturas de SAA na zona rural de 

Liberato Salzano. 

 
Figura 3.4: Estruturas do SAA da zona urbana de Liberato Salzano 
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Figura 3.5: Estruturas do SAA da zona rural de Liberato Salzano 
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4. DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

4.1. ACESSO DOS DOMICÍLIOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTO 
SANITÁRIO  

O município de Liberato Salzano não está provido por um sistema de coleta e tratamento de esgotos 

sanitários. Conforme censo de 2010 do IBGE, 84% das residências em Liberato Salzano, considerando 

zona urbana e rural, destinam seu esgoto a uma fossa rudimentar, dado apresentado na Figura 2.7 

no item 2.5 deste relatório. O restante destina seu esgoto à rede pluvial ou diretamente aos arroios.  

A inexistência de um sistema de esgotamento sanitário na zona urbana de Liberato Salzano, bem 

como a falta de diretrizes urbanas no município que proíbem, por exemplo, a ligação das edificações 

de esgoto na rede do sistema de drenagem pluvial, ou que obrigue a construção de fossa séptica em 

cada nova edificação, sinaliza para a premência e a importância de se viabilizar projeto para a 

implantação de um SES na zona urbana do município. 

4.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) PARA A 
ZONA URBANA DE LIBERATO SALZANO 

4.2.1 Projeto Executivo de Sistemas de Esgoto Sanitário para o município de 

Liberato Salzano - CONTRATO SOPS Nº 472  

No ano de 2006 é realizado pela Empresa Ecoplan Engenharia LTDA., um projeto executivo de 

sistemas de esgoto sanitário para o município de Liberato Salzano, trabalho inserido dentro do 

Programa Estadual de Saneamento idealizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 

operacionalizado pela Secretaria de Obras Públicas e Saneamento - SPOS. A abrangência deste 

programa englobou 496 município e aproximadamente 357 estudos, relatórios e projetos de 

saneamento ambiental, com custo aproximado de R$ 15,53 milhões. 

O trabalho realizado para Liberato Salzano contempla um projeto básico e um projeto executivo para 

o SES da zona urbana, sendo que o nível de detalhamento apresentado, de acordo com o relatório, 

está compatível com o requerido por projetos de engenharia e desenvolvimento de viabilidades 

econômicas, bem como das solicitações de projeto da Fiscalização da secretaria das Obras Públicas e 

Saneamento.  

A proposta técnica apresentando à Liberato Salzano contempla um sistema do tipo separador 

absoluto com um sistema de tratamento do tipo UASB + Filtro Biológico Percolador + Leito de 

Secagem + Queimador de Gás + Ultra Violeta, o qual apresenta grande capacidade de remoção de 

matéria orgânica (+ de 80%) e patogênicos (+ de 99%) e com custo de implantação de R$ 

2.360.942,50 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
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centavos). Mesmo havendo o projeto, o município não conseguiu obter recursos não onerosos para 

sua implantação. A Figura 4.1 apresenta o croqui do SES projetado para Liberato Salzano.  

 

 

Figura 4.1: Croqui do Sistema de Esgoto Sanitário projetado para Liberato Salzano 

 

Propõem-se  com o PMSB de Liberato Salzano estudar o referido projeto de SES, buscando adequar e 

realizar as modificações necessárias para sua implantação. No Relatório 2 – Prognósticos e 

Planejamento Estratégico serão analisados diferentes cenários considerando aspectos técnicos e 

financeiros e também será apresentado alternativas de modelo de gestão, podendo os serviços 

serem delegados à Corsan ou realizados diretamente pelo município.  

4.2.2 Possível área para a implantação do SES de Liberato Salzano  

Sabendo-se que a posição da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) condiciona o esquema dos 

coletores principais e das estações elevatórias, para sua localização, bem como para o traçado das 

redes coletoras de esgoto, fixaram-se os seguintes requisitos preliminares: 

 Do ponto de vista altimétrico, a ETE deve ficar resguardada de enchentes, alagamentos 

e áreas inundáveis; 

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

limites da zona urbana atuais, e mais próximo possíveis dos coletores troncos principais do 

sistema;   

 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 de corpos hídricos; e 

 Do ponto de vista de escoamento do esgoto, a ETE deve ficar, tanto quanto possível, em 

área que possibilite condições de escoamento por gravidade.  
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Tendo em vista que o sistema de esgotos sanitários de Liberato Salzano é formado por uma bacia de 

contribuição e o escoamento desta bacia, apresentados na Figura 4.2, se dá na direção do Rio 

Marcolino e deste à Oeste, em direção ao Rio das Várzeas, sugere-se que as redes coletoras sejam 

planejadas para possibilitar o escoamento por gravidade até os pontos baixos da Bacia de 

Contribuição, onde se faz necessário um estudo da necessidade ou não da instalação de estações 

elevatórias para recuperação de cota, e destes para a ETE. 

Desta forma e de acordo com informações colhidas no local e na Prefeitura Municipal, sugere-se 

terreno à oeste da cidade, já fora do perímetro urbano e sem apresentar problemas com inundações,  

para a implantação da ETE, com  sua localização aproximada indicada na Figura 4.2 e imagens do 

terreno na Figura 4.3. O terreno encontra-se a uma latitude 27º 35’ 44,5” sul e a uma longitude 53º 

05’ 09,6” oeste, estando a uma altitude de 317 metros. 

Sendo a ETE construída no local proposto, o efluente da estação de tratamento de esgoto seria 

direcionado ao Rio Marcolino. Segundo informações, os atuai usos da água do corpo receptor dos 

esgotos abrangem possíveis pontos de captação de água para usos industriais ou agroindustriais, não 

havendo consumo humano.  

 

Figura 4.2: Sentido do escoamento e Bacia de constribuição -SES Liberato Salzano 

 



 

67 

 

 

Figura 4.3: Registro fotográfico da possível área para implantação do SES de Liberato Salzano 

 

4.2.3  Diretrizes para elaboração do projeto do SES  

Os parâmetros utilizados para a concepção do SES proposto e para avaliar as vazões de contribuição 

e a carga orgânica estão descritos a seguir:  

 

 Vazão per capita de esgoto sanitário: 150 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,  
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 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; 

 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. 

4.2.4 Indicadores aplicados ao Esgotamento Sanitário  

O desempenho operacional e comercial é avaliado através de indicadores e informações. Uma vez 

que não há sistema de esgoto sanitário em Liberato Salzano, não há nenhum dado referente à 

temática do SES no Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS) – Diagnóstico dos 

Serviços de Água e Esgotos 2012, no endereço www.snis.gov.br.  

No entanto, será apresentado, nas Tabela 4.1 e Tabela 4.2, os indicadores e as informações que 

deverão ser alimentadas no SNIS a medida que o SES de Liberato Salzano for implantado. 

Produzindo, dessa forma, uma referência para o acompanhamento e monitoramento dos serviços.  

INDICADORES  - ESGOTO 2012 META 

INDICADORES 
OPERACIONAIS   

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água 

%     

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água 

%     

IN047 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com esgoto 

%     

IN015 Índice de coleta de esgoto %     

IN016 Índice de tratamento de esgoto %     

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida %     

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

IN059 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 
de esgotamento sanitário 

kWh/m³     

INDICADORES 
SOBRE 

QUALIDADE  

IN077 
Duração média dos reparos de extravasamentos de 
esgotos 

horas/ 
extrav. 

    

IN082 Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 
extrav./ 

km 
    

Tabela 4.1: Indicadores do SES na zona urbana de Liberato Salzano. (Fonte: SNIS,2012)  
 

 

 

http://www.snis.gov.br/
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INFORMAÇÕES - ESGOTO 2012 META 

INFORMAÇÕES 
OPERACIONAIS   

ES001 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

População total atendida 
com esgotamento sanitário 

habitante 
    

ES026 
População urbana atendida 
com esgotamento sanitário 

habitante 
    

ES009 QUANTIDADES DE 
LIGAÇÕES 

Total (ativas + inativas) ligação     

ES002 Ativas ligação     

ES003 QUANTIDADE DE 
ECONOMIAS ATIVAS 

Total   (ativas) economia     

ES008 Residenciais economia     

ES005 

VOLUMES DE 
ESGOTO 

Coletado 1.000 m³/ano     

ES006 Tratado 1.000 m³/ano     

ES012 Bruto exportado 1.000 kWh/ano     

ES015 
Bruto exportado tratado nas 
instalações do importador 

1.000 kWh/ano 
    

ES013 Bruto importado 1.000 m³/ano     

ES014 
Bruto importado tratado nas 
instalações do importador 

1.000 m³/ano     

ES007 Faturado 1.000 m³/ano     

ES004 Extensão da rede de esgoto km     

ES028 Consumo total de energia elétrica 1.000 kWh/ano     

INFORMAÇÕES 
SOBRE 

QUALIDADE  

QD011 EXTRAVASAMENTOS 
DE ESGOTO 

Extravasamentos 
extravasamentos

/ano     

QD012 Duração hora/ano     

Tabela 4.2: Informações do SES na zona urbana de Liberato Salzano.  
(Fonte: SNIS,2012)  

 

4.3. SANEAMENTO RURAL 

Na zona rural do município destaca-se o Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para 

Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais elaborado pela Emater em conjunto com a 

Prefeitura e com a colaboração da SoftSul. O Projeto foi desenvolvido no final do ano de 2013 e 

prevê a construção de Bacias de Evapotranspiração (BET) para o tratamento de águas negras, aquelas 

provenientes do vaso sanitário, e círculos de bananeiras para o tratamento de águas cinzas, aquelas 

que não estão contaminadas por bactérias fecais. Não há saída de efluentes do sistema da BET, há 

ganhos de segurança sanitária, sua construção e manutenção são relativamente fáceis e, por 

possibilitar a reutilização de resíduos de construção e pneus, há economia financeira. Até o 

momento somente duas residência foram beneficiadas por esse projeto devido a dificuldade de 

captação de recursos.   

Recomenda-se empreender ações para incentivar e fortalecer o Projeto de Implantação de Sistemas 

Ecológicos para Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais, buscando a cooperação entre 

Emater, Prefeitura e comunidade. 
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4.4. ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTOS  

Conforme censo de 2010 do IBGE, 94% das residências em Liberato Salzano destinam seu esgoto de 

forma incorreta (84% das residências destinam a uma fossa rudimentar, 10% das residências 

destinam seu esgoto sanitário diretamente ao ambiente e somente 6% possui um sistema do tipo 

fossa séptica e filtro), contaminando o solo, os recursos hídricos e expondo a população a riscos 

sérios  de doenças. Em vista desse cenário, podemos supor um elevado risco de contaminação por 

esgoto em praticamente todo o município, o que reforça a premência e a importância de se viabilizar 

o projeto para a implantação de um SES na zona urbana do município e o projeto de implantação de 

sistemas ecológicos para tratamento do esgoto doméstico nas áreas rurais. Esse risco de 

contaminação de esgoto eleva-se em situações de alagamento, tendo em vista que a água está 

contaminada pelo esgoto não coletado e tratado.  

Na zona urbana, uma vez que parte do esgoto é direcionado ao sistema de drenagem ou 

diretamente ao Rio Marcolino, podemos indicar áreas de risco de contaminação por esgoto nos 

mesmos pontos críticos de alagamento: em torno de dez a quinze residências localizadas na beira do 

rio Marcolino que sofrem frequentemente com alagamento;  ponte sobre o rio Marcolino na rua 

Treze de Maio que tranca e não permite o escoamento natural do rio em situações de chuva intensa 

(latitude 27º 35’ 57,9” sul, longitude 53º 04’ 20,5” oeste, altitude de 330 metros); ponte sobre o rio 

Marcolino na rua Hermógenes Bazéggio (latitude 27º 35’ 55,6” sul, longitude 53º 04’ 25,8” oeste, 

altitude de 330 metros); e as ruas na zona urbana de Liberato Salzano que mais sofrem com 

alagamento (rua Montevidéo, Voluntários da Pátria, Hermógenes Bazéggio, Duque de Caxias e a rua 

Florêncio Ecelino Zottis). A Figura 4.4 apresenta, segundo informações colhidas junto a Secretaria de 

Administração e Planejamento e cidadãos residentes na zona urbana, linhas de escoamento e pontos 

de alagamentos ou aqueles que oferecem riscos para a população.  
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Figura 4.4: Linhas de escoamento e pontos que oferecem riscos para a população 

 

4.5. PRODUÇÃO ESTIMADA DE ESGOTO PARA 2014 

Para avaliar a demanda futura dos serviços de esgotamento sanitário inicialmente é necessário 

avaliar a vazão de esgotos produzida pela população, que corresponde, aproximadamente, à vazão 

de água efetivamente consumida. Para o cálculo é necessário considerar a parte que efetivamente 

adentra a rede de esgotos, descontando-se o volume perdido no processo– conforme a natureza de 

consumo perde-se água por evaporação, incorporação à rede pluvial ou escoamento superficial, 

como por exemplo, irrigação de jardins e parques.  

Dessa forma, para estimar a fração da água que adentra a rede de esgotos, aplica-se o coeficiente de 

retorno (R), que é a relação média entre os volumes de esgoto produzido e a água efetivamente 

consumida. O coeficiente de retorno pode variar de 40% a 100%, sendo que usualmente adota-se o 

valor de 80% (VON SPERLING, 2005). Assim a vazão média de esgotos é dada por: 

 

Em que:  

Qmédia = vazão doméstica média de esgotos (L/s)  

P = população prevista (hab.) 

q = consumo médio per capita de água (L/hab.d)  

R = coeficiente de retorno (0,80) 

K1 = coeficiente de variação máxima diária (1,2) 
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Calculou-se, neste momento, a vazão de esgotos produzida para a zona urbana, rural e total de 

Liberato Salzano. Adotou-se o consumo médio per capita de 150 L/hab.dia, conforme informado pelo 

SNIS (2013), e considerou-se a população total residente no município. Dessa forma, a vazão média 

de esgotos produzida para as respectivas categorias de população é apresentado na Tabela 4.3.   

Tabela 4.3: Estimação da produção de esgoto para o ano de 2014 

População 
Produção Estimada de 

Esgoto (m³/ano) 
Vazão Nominal estimada 

de Esgoto (L/s) 
Urbana 56896 2.17 

Rural 196662 7.48 

Total 253558 9.65 

 

A análise mais detalhada acerca da demanda dos serviços de esgoto sanitários será apresentada no 

Prognóstico dos Serviços de Saneamento Básico que integra o Relatório 2 deste PMSB, onde será 

considerado a projeção populacional a ser elaborada para o Plano. 

4.6. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

A Figura 4.5 apresenta registro fotográfico do esgoto sanitário na zona urbana do município sendo 

direcionado à rede pluvial e diretamente no rio Marcolino. 

 
Figura 4.5: Registro fotográfico do esgotamento sanitário na zona urbana do município 
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Na Figura 4.6, respectivamente, pode se visualizar uma Bacia de Evapotranspiração (BET) e um 

círculo de bananeiras em fase de construção pelo Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos 

para Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais  e os esquemas representativos das técnicas. 

 

 

Figura 4.6: Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais   
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5. DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A gestão de resíduos é um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento, para coletar, tratar e dispor os resíduos gerados no município e que deverá ser 

desenvolvida pela administração municipal baseada em critérios ambientais, educacionais e 

econômicos. 

A gestão dos resíduos sólidos é realizada visando garantir a limpeza urbana e dar destinação 

adequada aos resíduos gerados na cidade, tanto naquilo que é competência direta do poder público 

municipal, como no que é de responsabilidade da iniciativa privada, para que não representem 

qualquer tipo de risco sanitário e ambiental à população. 

A partir da aprovação da Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 que estabelece diretrizes para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, novos conceitos precisam ser compreendidos pelos gestores, 

como o da política reversa, a definição de rejeito, a inclusão social dos catadores ou recicladores na 

triagem e reciclagem de resíduos, visando retorná-los na forma de matérias primas, e o incentivo à 

gestão associada na forma de consórcios públicos para o tratamento e a disposição final dos rejeitos, 

dentre outros. 

O município de Liberato Salzano integra, desde outubro de 2011, o Consórcio Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos (CIGRES) e, por conseguinte da elaboração do Plano Regional de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PRGIRS) realizado para os municípios que integram o CIGRES, foi feito 

em 2011 um diagnóstico dos resíduos sólidos para o município de Liberato Salzano. Posteriormente, 

o PRGIS propôs diretrizes e estratégias a serem acolhidas e implantadas nos municípios. A autorização 

para a aprovação do PRGIS no que tange o município de Liberato Salzano é feita através da Lei 

Municipal nº 3315, de 26 de dezembro de 2013. 

Partindo deste contexto, o PMSB de Liberato Salzano fará uma análise construtiva da situação atual 

dos resíduos sólidos e das diretrizes propostas pelo PRGIRS, buscando propor otimizações na forma 

de ações.  

Conforme o Art. 7º da Lei N° 11.445 o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos urbanos deve ser composto pelas seguintes atividades: 

 Coleta, transporte e destinação dos resíduos; 

 Triagem para fins de reuso ou reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos; 
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 Varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços 

pertinentes à limpeza pública urbana. 

No diagnóstico apresenta-se a caracterização da situação atual dos resíduos sólidos em Liberato 

Salzano, desde a sua geração até o seu destino final. O diagnóstico permite o planejamento do 

gerenciamento dos resíduos de forma integrada, de modo a abranger um sistema adequado de 

coleta, segregação, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos municipais.  

5.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM LIBERATO 
SALZANO 

A gestão e operação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de 

Liberato Salzano têm a coordenação da Secretaria de Obras e Viação. Há um total de cinco 

trabalhadores remunerados no setor público alocados para estes serviços, sendo que destes 

somente 3 (três) são alocados para os serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares. 

É realizada cobrança pelos serviços regulares de limpeza urbana, regulamentado pelo Código 

Tributário Municipal, Lei nº 1.169, de 29 de dezembro de 1993. Foi informado pelo Município que a 

receita mensal chega a R$ R$ 2.181,00 (dois mil cento e oitenta e um reais) e as despesas públicas 

com estes serviços chegam à aproximadamente R$ 8.012,00 (oito mil e doze reais) por mês, o que 

traduz num déficit de R$5.830,55 (cinco mil oitocentos e trinta reais). 

A Figura 5.1 apresenta o fluxograma da situação atual da gestão dos resíduos sólidos no município, 

devendo ser analisado quais são as ações necessárias para reorganizar sua coordenação e adequar 

estes serviços conforme legislação. 

Nos itens a seguir será abordado o gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos sólidos produzidos 

no município, tais como: resíduos sólidos domiciliares, resíduos de poda, resíduos de construção e 

demolição, resíduos especiais (pilhas, lâmpadas, baterias, etc.), resíduos dos serviços de saúde e 

embalagens vazias de agrotóxico. 
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Figura 5.1: Representação esquemática da Gestão dos Resíduos Sólidos – situação atual, no município de Liberato Salzano – ano 2014. 
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5.2. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) 

5.2.1  Coleta, transporte e destinação final dos RSD  

Em Liberato Salzano, a Secretaria de Obras e Viação é responsável pela coleta e transporte dos 

resíduos sólidos domiciliares até seu destino final à 60 Km no aterro sanitário do CIGRES, localizado 

em Seberi. Não há coleta seletiva e todo lixo coletado é disposto no Aterro Sanitário.  

O serviço de coleta de resíduos domiciliares atinge 100% da área urbana e é realizada três vezes por 

semana em dias intercalados: segundas, quartas e sextas feiras. Já a coleta na zona rural é realizada 

em menor frequência e não abrange todo o território. Nas comunidades Peixe Baixo, Xisto e Três 

Municípios, a coleta é realizada a cada 8 dias e nas comunidade Linha Dinóca, Distrito Pinhalzinho e 

na Área Indígena a coleta é realizada  a cada 15 dias. Na zona rural não há coletores adequados para 

condicionar os resíduos e na zona urbana verificou que os coletores são pequenos para a quantidade 

de resíduos dispostos pela população. A Figura 5.2 mostra coletores para a população dispor seus 

resíduos na zona urbana e a Figura 5.3 coletores construído pela comunidade indígena para 

armazenar seus resíduos. 

 

 
Figura 5.2: Coletores para armazenamento dos resíduos na zona urbana de Liberato Salzano 

 



 

79 

 

 
Figura 5.3: Coletores para armazenamento dos resíduos verificados na TI Rio da Várzea 

 
 Os resíduos sólidos domiciliares são coletados por um veículo do tipo caminhão caçamba da 

prefeitura e, posteriormente, são colocados em um caminhão de maior capacidade para serem 

transportados até o aterro sanitário. O serviço descrito conta com um motorista e dois servidores 

públicos municipais coletores, sendo que a remuneração média mensal por servidor público 

municipal que atua na atividade da coleta como operário é de aproximadamente R$ 743 (setecentos 

e quarenta e três reiais), e como motorista é de aproximadamente R$ 1.493,00 (mil quatrocentos e 

noventa e três reais). Conforme entrevista aos servidores e gestores do serviço, o serviço de coleta 

dos resíduos encontra-se sobrecarregado, sendo considerado urgente a necessidade de aumentar o 

número de servidores públicos alocados ao serviço, este devendo contar com no mínimo um 

motorista e quatro servidores que atuem na coleta.  

A Figura 5.4 mostra os veículos utilizados pela Prefeitura nos serviços de coleta e transporte de 

resíduos sólidos e a Figura 5.5 a localização de Liberato Salzano no Consórcio Intermunicipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

 
Figura 5.4: Veículos utilizados para a realização dos serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos 
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Figura 5.5: Localização de Liberato Salzano no CIGRES. (Fonte: PRGIRS - diagnóstico de Liberato Salzano) 

 

 

Conforme informações derivadas dos dados censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE – Censo 2010), apresentados na Figura 5.6, somente 37% dos domicílios de Liberato 

Salzano possui  acesso à coleta de resíduos, ou seja, aproximadamente 2142 habitantes, o qual inclui 

toda a população da zona urbana, 1299 habitantes, mais 843 habitantes da zona rural do município.  

É significativo o número de domicílios que destinam seus resíduos de forma inadequada, seja 

queimando (49%, ou seja, 895 domicílios), enterrando na propriedade (11%, ou seja, 201 domicílios) 

ou jogando os resíduos em terreno baldio ou rios (2%, ou seja, 37 domicílios). A disposição 

inadequado dos resíduos é um grave problema ambiental e à saúde pública. 

Esse número elevado de domicílios que destinam inadequadamente seus resíduos possivelmente é 

explicado pela baixa frequência de coleta realizada na zona rural do município, pela falta de coletores 

adequados para armazenar os resíduos e pela falta de conscientização da população acerca dos 

problemas decorrentes dessa prática. 
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Figura 5.6: Destino dos resíduos sólidos domiciliares – Liberato Salzano (Fonte: IBGE, 2010) 

 

Em se tratando de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), poderia ser recomendado um estudo mais 

detalhado para identificar o perfil da população e os locais onde estes resíduos estão sendo 

queimados ou depositados. 

Segundo dados obtidos no CIGRES, a quantidade de resíduos domésticos coletados em Liberato 

Salzano atingiu uma quantidade mensal de aproximadamente 29,11 toneladas para o ano de 2014, o 

que corresponde à uma média anual de 349,32 toneladas e uma média de 0,4537 kg/habitante.dia. A 

Tabela 5.1 apresenta os dados referentes a estimativa da quantidade de resíduos sólidos domiciliares 

coletados. 

Tabela 5.1: Estimativa da quantidade de resíduos gerados em Liberato Salzano para o ano de 2012 

Média/ano Média/mês  Média/dia  Média² 

Toneladas  Toneladas  Toneladas  Kg/habitante.dia  

349.32 29.11¹ 0.97 0.4537 
Observações: 
¹: O dado referente à 29,11 ton/mês foi obtido no CIGRES, média mensal para 2014  
²: Para o cálculo da média adotou o valor de 2139 habitantes que é referente a 37 % da população 
total no município 

 

O resíduos sólido domiciliar coletados em Liberato Salzano são transportados até a sede do 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos – CIGRES, numa frequência de três vezes por semana. 

O CIGRES é um empreendimento Licenciado através da LO Nº 2053/2011-DL, autorizado a promover 

a operação relativa à atividade de Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, através de Central de 

Triagem e Compostagem com Aterro Sanitário e Lagoas de Tratamento. A sede localiza-se em uma 

área de 7,77 hectares e possui como estrutura física: um prédio com 128,22 m² destinado a 

administração/balança, refeitório, banheiros e vestiários; um pavilhão de triagem com 2.311,11 m² 

com duas linhas de triagem, 5 (cinco) prensas enfardadeiras espaço para depósito e banheiros com 

vestiário; um pavilhão de peneiramento com 680,95 m² com uma peneira rotativa; pátio de 

compostagem com área de 13.000,00 m², espaço para três células de aterro sanitário com 
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capacidade final de 110.000,00 m³ e lagoas de tratamento do percolado composta de duas unidades 

anaeróbicas e uma facultativa.A Figura 5.7 apresenta registro fotográfico das estruturas presentes no 

CIGRES.  

 

 
Figura 5.7: Estruturas presentes no CIGRES. (Fonte: http://www.cigres.com.br) 

 

5.2.2  Reciclagem dos RSD  

 

A forma como são dispostos os resíduos orgânicos, inorgânicos e os rejeitos em Liberato Salzano 

reflete no aproveitamento dos materiais recicláveis e na vida útil do aterro sanitário. A sede do 

CIGRES conta com uma estrutura para a realização de triagem  e para compostagem, no entanto, 

como não há coleta seletiva no município e os resíduos são misturados nas residências, 

possivelmente poucos resíduos são separados para reciclagem na Central de Triagem e pouco 

reaproveitado na composteira, sendo em sua maioria direcionado diretamente para a célula do 

aterro.  

Adicionalmente vem acontecendo no município, de forma aleatória e decorrente da iniciativa de 

recicladores ou devido ao trabalho de catadores, o reaproveitamento de uma parcela de resíduos 

sólidos. Ao triar o descarte do mercado de consumo, o reciclador realiza uma importante atividade 

ambiental e social. Entretanto, a comercialização destes resíduos está sendo feita dentro de um 

mercado informal, de uma forma inadequada. Consequência desse mercado informal é o 

espalhamento dos resíduos  nos coletores de lixo (Figura 5.8) e a realização da triagem em local 

inapropriado, próximo a área escolar (Figura 5.9). 
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Figura 5.8: Resíduos mal condicionados e espalhados nos coletores de lixo 

 

 

 
Figura 5.9: Local em Liberato Salzano onde é realizado a separação informal de resíduos sólidos  

 

É imprescindível a organização e a implantação da coleta seletiva, devendo-se analisar a possibilidade 

de instaurar uma pequena central de triagem em Liberato Salzano, buscando a  inclusão social dos 

catadores informais e revertendo receita ao município, ou destinar os resíduos da coleta seletiva em 

sua totalidade ao CIGRES. 

5.2.3  Composição e caracterização dos RSD  

A estimativa da quantidade de resíduos domiciliares coletados e submetidos a uma triagem e/ou 

tratamento através de sua disposição em aterro sanitário licenciado é de 0,5478 quilogramas de 

resíduos sólidos por habitante por dia, considerando o universo da população residente nos 

domicílios permanentes que possuem coleta, aproximadamente 2139 habitantes. Assim são 

coletados e transportados ao CIGRES em torno de 35,14 toneladas de resíduos ao mês, sendo uma 

pequena parte destes resíduos submetidos a uma triagem. 
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No dia 02 de julho de 2014 foi feito a caracterização dos resíduos do município. Este trabalho foi 

realizado pela equipe do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) com o auxílio de 

funcionários cedidos pela prefeitura de Liberato Salzano. A massa de resíduos utilizada para o 

procedimento de caracterização foi equivalente a uma amostra correspondente a ¼ (um quarto) do 

volume total de um veículo coletor, coletada no dia 02 de julho de 2014 na zona central da cidade. 

Os resíduos foram separados, classificados e posteriormente pesados. Os dados desta caracterização 

estão apresentados na Tabela 5.2 e Figura 5.10. 

 

Plano Municipal de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos de Liberato Salzano 

Caracterização dos RSU da área urbana 

Data: 02/07/2014 N° colaboradores: 6 Amostra: Mista 

Amostra de aproximadamente 15% da carga de resíduos coletados na Quarta-Feira (02/07/2014)  

Classe Resíduo Massa (Kg) Total % 

METAIS 

Papel alumínio 0.2 

0.68 1 
Ferro   

Latão, latas 0.48 

outros   
ORGÂNICO Resto de comida e poda 84 84 65 

PAPEL 

Papel (branco+misto) 5.8 

15.5 12 Jornal 6.4 

Papelão 3.3 

PET PET 0.5 0.5 0 

PLÁSTICO 

Tubinhos 0.45 

9.55 7 Plástico colorido (sacos e embalagens) 7 

Outros 2.1 

VIDRO Total 1 1 1 

TETRAPACK Total 0.9 0.9 1 

REJEITO Fraldas, isopor, papel higiênico, outros 14.1 14.1 11 

OUTROS 

Borracha   

2.4 2 

Tecidos 2.4 

Especiais (pilha, lâmpadas, outros)   

PVC   

Outros   

TOTAL 134.23 100 

Tabela 5.2: Dados da caracterização dos resíduos sólidos realizado no dia 02 de Julho de 2014 
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Figura 5.10: Composição gráfica dos RSU analisados no dia 02 de Julho 

 

Os dados apresentados na Figura 5.10 apontam para um percentual de matéria orgânica de 65%, de 

rejeito correspondente a 11% e de materiais recicláveis a 22%. Uma possível explicação para a 

pequena parcela de resíduos recicláveis na amostra caracterizada é a presença de catadores 

informais no município, que passam nas lixeiras antes do caminhão de coleta retirando os resíduos 

de seu interesse, ou seja, aqueles possíveis de serem aproveitados para venda.  

Ainda, a maior parte dos resíduos recicláveis separados durante a atividade de caracterização foram 

materiais secos misturados com o rejeito e o orgânico. A mistura dos resíduos nas residências 

compromete o reaproveitamento dos resíduos recicláveis, que são contaminados ao serem 

misturados com o rejeito e o orgânico. Consequentemente, esse resíduo que poderia ser reciclado é 

disposto no aterro, o sobrecarregando e diminuindo sua vida útil.  

Os resíduos classificados como orgânicos e recicláveis são atualmente dispostos no aterro sanitário e 

deverão, para compor um cenário em cumprimento à legislação em vigor, ensejar no futuro uma 

coleta diferenciada e serem destinados a compostagem e a reciclagem, respectivamente,  o que 

contribuirá para a elevação da vida útil do Aterro Sanitário.  

Pela atividade realizada e pelos dados levantados aconselha-se a estruturação da coleta seletiva no 

município, organizando adequadamente a coleta e a equipe. O município poderá optar por realizar a 

triagem dos resíduos no CIGRES, que possui infraestrutura adequada e onde já é realizado este 

processo, ou em outro local adequado, podendo este ser inclusive no próprio município e contar com 

a inclusão dos catadores informais, atuantes na cidade. Também aconselha-se a realização de um 

programa contínuo de educação ambiental que sensibilize os moradores a separarem corretamente 

os resíduos em casa. Outro aspecto importante é a criação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV), 

inexistentes no município, a fim de recolher resíduos especiais, tais como pilhas e lâmpadas, e 

resíduos recicláveis da zona rural. 
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5.3. LIMPEZA URBANA 

A execução dos serviços de limpeza pública do município de Liberato Salzano é feito pela Secretaria 

de Obras que conta com 03 (três) funcionários envolvidos, onde incluem varrição, capina, poda 

pública e privada, limpeza de ralos/ boca de lobos e manutenção das praças do município. Estes 

serviços são realizado conforme necessidade sendo mais frequentes na rua central. Segundo o 

diagnóstico realizado para o PRGIRS, um volume aproximado de 100 ton/ano é gerado com os 

serviços de limpeza e são destinados para áreas de decomposição, localizadas próximo ao antigo 

lixão, hoje já desativado e em processo de remediação. 

5.4. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DE DEMOLIÇÃO 
(RCD)  

A coleta dos resíduos sólidos da construção civil está sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e 

Viação, sendo realizado conforme necessidade. Atualmente, não existe no município um local 

adequado para destinação deste resíduo, sendo estes conduzidos e dispostos em terreno baldio, 

junto ao solo (Figura 5.11). Não há uma estimativa do volume médio de RCD gerados no município e 

sua coleta é realizada conforme necessidade. 

 
Figura 5.11: RSD dispostos em terreno baldio 

 

As propostas de gestão dos RCD devem objetivar, no curto e médio prazo e para o pequeno e grande 

gerador, o disciplinamento dos atores envolvidos na gestão dos RCD (gerador, transportador e 

destino final). Também deverá ser criado condições para que a sociedade possa discutir e viabilizar a 

implantação das ações previstas no Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil (PGRCD), 

programa a ser recomendado como proposta de ação neste PMSB. 

5.5. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE 

O município de Liberato Salzano possui um contrato firmado com a Stericycle Gestão Ambiental 

Ltda., para o recolhimento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde. A empresa é 
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responsável pela coleta, transporte e destinação final destes resíduos na central de tratamento em 

Passo Fundo, onde possui todas as licenças exigidas.  

A coleta é realizada quinzenalmente e, após a coleta, os resíduos gerados nas atividades de saúde 

são transportados para a empresa e encaminhados para o tratamento por incineração, 

autoclavagem, desinfecção química e aterro sanitário. A média mensal de resíduos coletado é 500 kg 

por mês. Os resíduos de serviço de saúde advindos do hospital, postos de saúde, farmácias, clínicas 

veterinárias, odontológicas e médicas são terceirizados pela empresa.  

Salienta-se, no entanto, que foi constatado que os resíduos provenientes do Posto de Saúde 

localizado na Terra Indígena Rio da Várzea não está incluído no contrato e, portanto, não está sendo 

recolhido pela empresa e acaba sendo queimado no próprio local.   

5.6. RESÍDUOS ESPECIAIS 

No município de Liberato Salzano não há plano de gerenciamento e logística reversa para resíduos 

especiais (tais como eletrônicos, pilhas, baterias, óleos, lâmpadas fluorescentes, remédios e pneus) 

assim como não há Pontos de Entrega Voluntários (PEV's) para recebê-los. Estes resíduos acabam 

sendo dispostos no Aterro Sanitário juntamente com os resíduos domiciliares.  

As propostas de gestão dos resíduos especiais a serem recomendadas devem objetivar o 

disciplinamento de todos os atores envolvidos na gestão dos resíduos especiais – gerador, 

transportador e destino final -, bem como a criação de pontos de entrega voluntários e ações de 

conscientização sobre o correto destino destes resíduos.  

5.7. RESÍDUOS ORIUNDOS DA AGROPECUÁRIA 

Liberato Salzano, tem sua base produtiva alicerçada na diversificação da pequena propriedade rural, 

com implantação de culturas como citros, hortifrutigranjeiros, gado de leite, cana de açúcar, fumo, 

parreiras e outros. 

A principal atividade no município de Liberato Salzano é a bovinocultura e mais recentemente a 

suinocultura, onde o uso e aproveitamento dos efluentes ocorre em esterqueiras. Um dos principais 

problemas associados é o manejo inadequado no solo, provocado pela destinação inadequada - de 

forma excessiva - de dejetos gerados pela atividade.  

Ainda, segundo informações do diagnóstico realizado para PRGIRS, as embalagens vazias de 

agrotóxicos que não são recolhidas pelos revendedores, bem como vacinas e remédios para animais, 

têm sido descartadas sem controle e fiscalização e a prática de enterrá-las ou queimá-las têm sido 

comum entre moradores da zona rural. Tal prática é considerada inadequada devido aos altos riscos 
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de contaminação do solo, do ar e da água e inclusive esse problema foi levantado durantes as 

reuniões de mobilização realizadas em agosto de 2013 e novembro de 2014.  

O diagnóstico ressalta ainda que os consumidores desses produtos, em sua grande maioria, são 

pequenos produtores rurais, que têm dificuldades de armazenamento e descarte dos frascos e 

embalagens, pois desconhecem a logística reversa que determina que os fabricantes e comerciantes 

tem como obrigação dar um destino final aos recipientes dos produtos por eles vendidos. 

As propostas de gestão dos resíduos oriundos da agropecuária devem objetivar o disciplinamento 

dos atores envolvidos na gestão destes resíduos (fabricantes, comerciantes e produtores) através da 

implantação da logística reversa e conscientização da população. Também sugere-se criar condições 

de cooperação entre município, Emater e produtores para viabilizar atividades de educação, 

conscientização  e fiscalização, auxiliando assim os produtores com as novas medidas.   

5.8. A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS  

Uma informação de fundamental importância para a gestão dos resíduos sólidos pelo município diz 

respeito com a arrecadação municipal resultante da cobrança da taxa de lixo para cobrir os custos 

com a coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. 

Conforme já mencionado, é realizada cobrança pelos serviços regulares de limpeza urbana, 

regulamentado pelo Código Tributário Municipal, Lei nº 1.169, de 29 de dezembro de 1993, que 

segundo estimativas do Município, alcançam valores mensais de R$ R$ 2.181,00 (dois mil cento e 

oitenta e um reais). Por outro lado as despesas públicas com estes serviços chegam à 

aproximadamente R$ 8.012,00 (oito mil e doze reais) por mês. Na Tabela 5.3 e Figura 5.12 são 

apresentados as receitas decorrente da cobrança das taxas de lixo e as despesas com os serviços. 

Tabela 5.3: Receitas e despesas com os serviços de resíduos sólidos para o ano de 2014 
RECEITAS Decorrentes das taxas de resíduos R$/mês 2181,55 

DESPESAS 

Serviços de coleta e transporte R$/mês 10278 

Dispor os resíduos no CIGRES R$/mês 2700 

Total R$/mês 12978 

 

 
Figura 5.12: Valores totais referente aos serviços de resíduos sólido  
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Considerando as receitas e as despesas realizadas com os serviços na área dos resíduos sólidos, o 

município, na condição orçamentária atual, dispende recursos orçamentários extraordinários para a 

remuneração destes serviços, o que prejudica outras áreas.  

Essa condição na qual as despesas superam as receitas é comum à maioria dos municípios no estado 

do Rio Grande do Sul, o que enseja uma ação conjunta e compartilhada no seu equacionamento, 

envolvendo os poderes executivo e legislativo dos municípios, as associações de municípios 

representativas, assim como, a participação decisiva dos órgãos de fiscalização e responsabilização 

dos gestores municipais como o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Somente assim, 

o saneamento básico, o meio ambiente, os direitos e deveres dos cidadãos e o desenvolvimento 

sustentável estariam sendo geridos com maior isenção e menor responsabilização política.  

Recomenda-se um acompanhamento das receitas e despesas referente aos serviços a fim de permitir 

ao executivo municipal elaborar um balanço financeiro da atividade e, assim, melhorar a equação 

econômica procurando sua sustentabilidade financeira e empreender estratégias para garantir o 

financiamento de ações futuras relacionadas a ampliações e melhorias operacionais. Esta informação 

também será de utilidade ao cidadão, pois este terá uma exata dimensão dos custos da área dos 

resíduos sólidos.  

5.9. LEGISLAÇÃO APLICADA 

A Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 20/06/2010, constitui um marco regulatório para a 

temática dos resíduos sólidos. A lei conceitua o termo resíduo e rejeito. Os resíduos tipificados como 

doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas fluorescentes, agro silvo 

pastoril, da área de saúde e perigosos, exceto os rejeitos radioativos. Os rejeitos classificam-se como 

sendo aqueles materiais que não são passíveis de reaproveitamento.  A legislação básica é referida 

resumidamente na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4: Legislação básica aplicada à PNRS 

LEGISLAÇÃO NATUREZA 
Lei 12.305, de 02/08/2010 Lei que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

Decreto 7.404/2010 Decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

Lei 1.445/2007 Lei que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB 

Decreto 7.212/2010 Decreto que regulamenta a PNSB 

Lei 11.107, de 06/04/2005 
Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 
providências. 

Decreto 6.017/2007 Regulamenta a Lei dos Consórcios Públicos 

Lei 6.938/1981 Estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente 

Lei 9.795/1999 Estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental 

Lei 9.433/1997 Estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos 

NBR 15.112 
Postos de Entrega Voluntária (PEV), Áreas de Triagem e Transbordo (ATT) de 
Resíduos da Construção e Demolição, Volumosos e da Logística Reversa. 

NBR 13.896 Referente à construção de Aterros Sanitários 

NBR 15.849/2010 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

NBR 15.113 Aterros de RCD Classe A 

Resolução Consema 
017/2011 

Estabelece diretrizes para a elaboração de PMGIRS 

 

5.10. PROGNÓSTICO PROPOSTO AOS MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS AO CIGRES 

 

Tabela 5.5 são apresentados algumas ações propostas pelo PRGIRS aos municípios consorciados ao 

CIGRES de maior relevância para o município de Liberato Salzano. De forma geral, é proposto a 

implantação de um sistema de coleta seletiva que englobe a área urbana e rural, com a criação de 

Pontos de Entrega Voluntários (PEV's), realização de programas de educação ambiental,  implantação 

da política reversa e a estruturação do gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos, com 

adequada regulação e embasamento legal. 
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Tabela 5.5: Algumas ações propostas pelo PRGIRS 

METAS  
PRAZOS  

 Curto  Médio Longo 

Implantação de um sistema de coleta Seletiva na área urbana  100% 100% 100% 

Implantação de um sistema de coleta Seletiva na área rural  70% 100% 100% 

Formalização do programa de coleta seletiva  70% 100% 100% 

Promover uma forma de cobrança para o cidadão que não 
aderir de forma voluntária à coleta seletiva 

70% 100% 100% 

Regulamentação e ou criação de legislação para gestão de 
resíduos sólidos  

50% 80% 100% 

Campanha continuada de Educação Ambiental envolvendo a 
população, rede escolar e criação de material didático 

70% 90% 100% 

Incentivo a compostagem caseira e comunitária 70% 90% 100% 

Destinação final de resíduos volumosos  70% 100% 100% 

Destinação final ambientalmente adequada de resíduos 
comerciais  

70% 100% 100% 

Regulação do sistema de limpeza urbana  70% 100% 100% 

Realização da triagem dos resíduos de varrição  70% 100% 100% 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil  55% 75% 100% 

Destinação final ambientalmente adequada  40% 60% 100% 

Gerenciamento de resíduos de serviço de saúde  70% 100% 100% 

Regulamentar os serviços de gerenciamento de resíduos 
industriais  

50% 75% 100% 

Cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
segundo o Art. 20 da lei 12.305/2010  

50% 75% 100% 

Tratamento adequado aos dejetos líquidos da suinocultura e 
bovinocultura  

60% 80% 100% 

Sistema de logística reversa dos resíduos medicamentosos de 
suíno e bovinocultura  

50% 70% 100% 

Realização de estudos para viabilidade técnica, ambiental e 
econômica para destinação dos cadáveres de bovinos, suínos e 
outras atividades afins  

60% 80% 100% 

Implantação da política reversa   25% 50% 100% 

Separação e reutilização dos óleos comestíveis  50% 70% 100% 

Devolução das embalagens de agrotóxicos no sistema de 
logística reversa  

65% 80% 100% 

Cumprimento da logística reversa para os óleos lubrificantes e 
suas embalagens  

55% 75% 100% 

Recuperação e monitoramento das áreas com comprovado 
passivo ambiental  

70% 100% 100% 

 

5.11. ANÁLISE DO CONTRATO DE RATEIO Nº14/2014 
ESTABELECIDO ENTRE O MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO E 
O CIGRES 

O Contrato de Rateio nº14/2014 estabelecido entre o município de Liberato Salzano e o CIGRES 

disciplina, para o ano de 2014, o rateio das despesas para recebimento e destinação final de resíduos 
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sólidos urbanos (RSU) fornecidos pelo município e das receitas auferidas da usina de tratamento de 

RSU. Nele é definido as regras e critérios de participação financeira do município consorciado junto 

ao CIGRES. 

A Cláusula Terceira  do referido contrato, trata das despesas do CIGRES. Dentre as quais consta 

despesas referente ao auxílio para viabilizar serviços necessários a realização de coleta e transporte 

de resíduos sólidos, domésticos, industriais e hospitalares, no território dos municípios consorciados. 

Consta também despesas quanto aos serviços de planejar, adotar e executar programas e medidas 

destinadas a promover e acelerar o desenvolvimento socioeconômico da região, gerindo e 

incentivando a colete seletiva, reciclagem, compostagem e industrialização de resíduos sólidos, 

domésticos, industriais e hospitalares. Considera-se também como despesa do consórcio prestar 

assessoreamento na elaboração e execução de planos e projetos relacionados com os seguintes 

setores: saúde, educação, trabalho e ação social, habilitação, saneamento, meio ambiente, 

agricultura, indústria, comercio, turismo, abastecimento, transporte, comunicação e segurança. 

Na Cláusula Quarta está disposto que considera-se receitas do consórcio, para fins deste contrato, as 

auferidas da usina de tratamento de resíduos urbanos, ou seja, da comercialização do material 

reciclado e ou produzido.  

Na Cláusula Sexta e Sétima é definido então os valores totais de rateio referentes as despesas e 

receitas. De acordo com as referidas cláusulas, o valor total das despesas para rateio entre os 

municípios durante o exercício de 2014 será de R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) 

e o valor total das receitas que provem da usina de tratamento de lixo (material reciclado ou 

produzido), conforme previsão orçamentária,  será de R$ 1.665.440,00 (um milhão seiscentos e 

sessenta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais).  

A Cláusula Oitava dispõem sobre o valor de rateio do município de Liberato Salzano e da forma de 

pagamento. Atribui o valor de 1,96% para o percentual de participação de Liberato Salzano para o 

ano de 2014, chegando num valor de despesas e receitas apresentados na Tabela 5.6.  

 

VALOR DE RATEIO DO MUNICÍPIO DE LIBERATO SALZANO PARA 2014 
DESPESAS RECEITAS TOTAL 

Reais (R$) Reais (R$) Reais (R$) 

64.579,29 32.591,80 31.987,56 

Tabela 5.6: Valor de rateio do município de Liberato Salzano durante o exercício de 2014 
 

É destacado que os valores poderão ter variação em função da execução orçamentária durante o 

exercício de 2014, para tanto é disposto que serão enviados planilhas demonstrativas mensais dessa 
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execução, possibilitando o acompanhamento e controle dos valores por parte do Município 

Consorciado. 

Por último, a Cláusula Nona e Décima trata das obrigações do município de Liberato Salzano e das 

obrigações do Consórcio, respectivamente. Dentre as atribuições do município consorciado consta 

exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas no contrato, fiscalizar e acompanhar o 

cumprimento e a execução do presente instrumento e realizar os serviços de coleta, transporte e 

entrega dos resíduos sólidos na usina do consórcio. E dentre as atribuições do CIGRES consta 

informar as despesas realizadas em fase dos recursos repassados pelo município e as receitas 

auferidas na venda da produção mensal, prestar esclarecimento e informações adicionais e facilitar o 

acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades, receber e dar destino final aos resíduos 

sólidos fornecidos pelo município, nos termos contratuais e obedecendo as normas ambientais. 

Não consta no contrato de rateio analisado os parâmetros e diretrizes adotadas para o cálculo dos 

valores totais de rateio entre os municípios durante o exercício de 2014, referentes as despesas e 

receitas, bem como para a definição do percentual de participação de Liberato Salzano no rateio. 

Informações importantes que podem incentivar a implantação da coleta seletiva em Liberato 

Salzano, tendo em vista que a venda de materiais recicláveis e a compostagem de material orgânico 

aumenta a receita a ser repassada ao município.  

5.12. INDICADORES APLICADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Tabela 5.7 apresenta os indicadores para os resíduos sólidos domésticos a serem informados 

anualmente ao SNIS. Não foram encontrados dados do município de Liberato Salzano no SNIS de 

2012 e 2013. O envio dos dados é de grande importância, pois é através do mesmo que a evolução 

do município pode ser acompanhada por todos os agentes envolvidos e interessados no mesmo.  
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Tabela 5.7: Indicadores para a área de resíduos sólidos (SNIS) - PMSB Liberato Salzano 

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS - RESÍDUOS SÓLIDOS 2012 2013 META 

IBGE População total (IBGE) - censo 2010 habitante 5780      

IBGE População urbana habitante  1297     

IBGE Natureza jurídica do órgão municipal responsável 
Pública 

/privada 
Pública      

Ge055 Existência de algum serviço concedido sim/não       

Ge056 Órgão também presta serviço de água / esgoto? sim/não       

Ge012 
COBRANÇA 
SERVIÇOS 

Regulares 
Existência sim/não       

Ge013 Forma sim/não       

Ge014 Especiais Existência sim/não       

Co119 

QUANTIDADE 
TOTAL DE 
RESÍUDOS 

COLETADOS  

Total ton       

Co116 Prefeitura ton       

Co117 Empresas ton       

Co048 Associação de catadores c/ apoio Pref,  ton       

Co142 Outro executor ton       

Co111 

QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS 
DOMICILIÁRES 

COLETADOS 

Total ton       

Co108 Prefeitura ton       

Co109 Empresas ton       

Co048 Associação de catadores c/ apoio Pref,  ton       

Co140 Outro executor ton       

Co115 

QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS 

PÚBLICOS 
COLETADOS 

Total ton       

Co112 Prefeitura ton       

Co113 Empresas ton       

Co048 Associação de catadores c/ apoio Pref,  ton       

Co141 Outro executor ton       

Co154 Ocorrência de coleta de RPU junto com RDO sim/não       

 
Tabela 5.7: Indicadores para a área de resíduos sólidos (SNIS) - PMSB Liberato Salzano - continuação 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  - RESÍDUOS SÓLIDOS 2012 2013 META 

FN221 
RECEITAS  

Orçada R$/ano       

FN222 Arrecadada R$/ano       

FN220 DESPESAS SEGUNDO 
O AGENTE 
EXECUTOR 

Total R$/ano       

FN218 Público R$/ano       

FN219 Privado R$/ano       

FN223 Despesas corrente da Prefeitura R$/ano       

FN208 

DESPESAS COM 
MANJEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, 
SEGUNDO TIPO DE 

SERVIÇO REALIZADO 

Coleta de RS 
domiciliares e 

públicos 

Total R$/ano       

FN206 Público  R$/ano       

FN207 Privado R$/ano       

FN211 
Coleta de RS 

serviço de saúde 

Total R$/ano       

FN209 Público  R$/ano       

FN2010 Privado R$/ano       

FN214 Varrição de 
logradouros 

públicos 

Total R$/ano       

FN212 Público  R$/ano       

FN213 Privado R$/ano       

FN217 Demais serviços, 
inclusive 

administrativos e 
com unidade de 
processamento 

Total R$/ano       

FN215 Público  R$/ano       

FN216 Privado R$/ano       
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5.13. IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 
RELACIONADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Antes de Liberato Salzano integrar o CIGRES, os resíduos sólidos coletados eram dispostos num lixão 

localizado no município, a uma latitude 27º 34’ 22,2” sul e a uma longitude 53º 03’ 07,0” oeste, 

estando a uma altitude de 556,9 metros. Atualmente, o lixão se encontra desativado e em processo 

de recuperação. As medidas saneadoras adotadas foram a sobreposição do lixo por uma camada de 

terra e o isolamento adequado do local. Em visita ao local (Imagem...), verificou-se que naturalmente 

está ocorrendo o adensamento da cobertura vegetal herbácea e arbórea, esta devendo ser 

intensificada com o plantio de mudas nativas.  

 

 

5.14. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA 

A Figura 5.13 apresenta registro fotográfico de coletores de resíduos sólidos domiciliares 

encontrados na zona urbana do município e a Figura 5.14 mostra imagens da atividade de 

caracterização de resíduos realizada em julho de 2014.  
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Figura 5.13: Coletores de resíduos sólidos domiciliares na zona urbana do município 
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Figura 5.14: Imagens da atividade de caracterização dos RSD realizada em julho de 2014 

 

 

Na zona urbana do município foi encontrado uma residência que está reaproveitando pneus 

descartados para a construção do jardim e do muro, conforme apresentado na Figura 5.15. 

 

 

 

Figura 5.15: Iniciativa de reaproveitamento de pneus descartados realizado por uma residência  
na zona urbana de Liberato Salzano 
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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 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 e Viação, inexistem diretrizes para o dimensionamento do sistema de drenagem pluvial na 

cidade. 

Não há mapa do sistema de drenagem pluvial de Liberato Salzano e, segundo a Secretaria de Obras e 

Viação, a drenagem existente é composta por dutos fragmentados com diâmetros que variam de 80 

cm à 40 cm e que não tiveram planejamento prévio. Os bueiros também possuem dimensionamento 

inadequado. Consequentemente, em períodos de pluviosidade intensa, há problemas relacionados a 

alagamentos. Os resíduos jogados no ambiente intensificam essa situação e também verificou que 

algumas residências na zona urbana direcionam seu esgoto à rede de drenagem pluvial.  

A manutenção da rede de drenagem existente é realizada conforme necessidade e manualmente 

através de enxadas e, em algumas situações, com o auxílio de retroescavadeiras no caso das valas. As 

despesas anuais com os serviços de drenagem ficam em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

no entanto, não há uma banco de dados e este valor é uma estimativa dos custos.  

Outro problema verificado é o dimensionamento inadequado de pontes na zona urbana que, 

juntamente com os resíduos jogados no ambiente, dificultam o escoamento do Rio Marcolino,  

aumentando consideravelmente o seu nível de água. De acordo com informações obtidas, em torno 

de dez a quinze residências localizadas na beira do rio Marcolino sofrem frequentemente com 

alagamento. Ponto crítico destacado é a ponte sobre o rio Marcolino na rua Treze de Maio, a uma 

latitude 27º 35’ 57,9” sul e a uma longitude 53º 04’ 20,5” oeste, estando a uma altitude de 330 

metros, também foi apontado problemas de alagamento na ponte sobre o rio Marcolino na rua 

Hermógenes Bazéggio, a uma latitude 27º 35’ 55,6” sul e a uma longitude 53º 04’ 25,8” oeste, 

estando a uma altitude de 330 metros. 

As ruas na zona urbana de Liberato Salzano que mais sofrem com alagamento é a rua Montevidéo, 

Voluntários da Pátria, Hermógenes Bazéggio, Duque de Caxias e a rua Florêncio Ecelino Zottis. A 

Figura 6.1 apresenta, segundo informações colhidas junto a Secretaria de Administração e 

Planejamento e cidadãos residentes na zona urbana, linhas de escoamento e pontos de alagamentos 

ou aqueles que oferecem riscos para a população.  
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Figura 6.1: Áreas mais propícias a terem problemas com alagamentos na zona urbana 

 

Quanto a impermeabilização devido a pavimentação de ruas, em Liberato Salzano ainda são poucas 

as ruas com pavimentação asfáltica, algumas são ladrilhadas e em outras vias não há pavimentação 

(ensaibradas).  

No entanto, considerando a crescente urbanização no município e a consequente melhoria da 

infraestrutura viária na zona urbana da cidade, assim como no aumento de áreas impermeáveis 

devido a novas construções, há uma tendência de elevação do coeficiente de escoamento superficial, 

o que pode significar a necessidade de serem escoadas maiores vazões de contribuição pluvial. Desse 

modo, se as ações de implantação de dutos para a drenagem pluvial continuarem fragmentadas, o 

número de alagamentos na cidade tenderá a aumentar.  

Verifica-se a necessidade de um planejamento integrado do sistema de drenagem pluvial na zona 

urbana, com o mapeamento da rede de drenagem atual e com a estruturação de diretrizes para o 

dimensionamento dos dutos e para o tipo de pavimento a ser combinado com o sistema de 

drenagem pluvial. Propõem-se também um trabalho de educação ambiental com intuito de 

sensibilizar a população para o adequado condicionamento dos resíduos e para a importância de não 

destinar o esgoto à rede de drenagem pluvial. Ademais, aconselha-se a limpeza de bocas de lobo 

para minimizar alagamentos e a estruturação de um programa de preservação de matas ciliares. 

Ponto importante a ser estudado é a necessidade ou não de realocar as residências localizadas em 

áreas de preservação permanente que mais sofrem com o aumento do nível de água do rio 

Marcolino. 
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6.2. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

Em Liberato Salzano, verifica-se que as possíveis emergências estão associadas a períodos de 

estiagem ou enxurradas fortes. 

Em 2008 e 2012 Liberato Salzano decretou situação de emergência devido a estiagem. A seca, além 

de trazer danos severos à agricultura, provoca a diminuição das reservas de águas subterrâneas, 

prejudicando o abastecimento de água que é realizado integralmente por poços profundos, tanto na 

área rural como na área urbana. A falta de água, principalmente em períodos de estiagem, foi 

levantado durante as reuniões de mobilização.  

Já no ano de 2009 e de 2014 Liberato Salzano declarou situação de emergência devido aos eventos 

extremos de precipitação pluviométrica ocorrido nesses anos. As fortes chuvas atingiram estradas e 

lavouras, impossibilitando o tráfego em vias do interior, paralisando as escolas e causando grandes 

danos materiais, ambientais e prejuízos econômicos. Através de decreto foi possibilitado a 

mobilização do Sistema Nacional de Defesa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da 

Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autorizado o desencadeamento do Plano 

Emergencial de Resposta aos Desastres. 

Por ocasião da elaboração do PMSB de Liberato Salzano procedeu-se o levantamento de possíveis 

situações de emergências associadas aos serviços de saneamento básico, resultando nos cenários 

citados abaixo:  

 Alagamentos e cheias urbanas decorrentes de chuvas intensas prolongadas, atingindo áreas 

de risco a serem mapeadas;  

 Interrupção nos sistemas de abastecimento de água potável, em decorrência de chuvas 

intensas (impacto na captação de água), da falta de energia elétrica (problemas no sistema 

de distribuição de energia devido a acidentes e tempo adverso), de manutenções no sistema 

de abastecimento de água;  

 Desabastecimento das comunidades rurais em virtude de longos períodos de estiagem; 

 Surgimento de epidemias que são potencializadas com eventos extremos como, por 

exemplo, dengue, leptospirosis, dentre outras;  

 Acidentes relacionados a derramamento de óleos, combustíveis, produtos químicos 

próximos aos mananciais hídricos;  
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 Acidentes e emergências de origem ambiental (descarga de efluentes domésticos, 

industriais, dejetos, agrotóxicos, etc...);  

 Problemas decorrentes do gerenciamento de resíduos sólidos ( coleta de resíduos, disposição 

final dos resíduos sólidos);  

A Figura 6.2 relata emergência havida no município em decorrência do longo período de estiagem na 

região Norte do Estado do Rio Grande do Sul, ocorrida no ano de 2012. E a Figura 6.3, por outro lado, 

registra os alagamentos ocorridos em Liberato Salzano em Junho de 2014. 

  

 
Figura 6.2: Registro fotográfico da estiagem ocorrida em 2012 em Liberato Salzano 

 

 
Figura 6.3: Registro fotográfico dos alagamentos ocorridos em 2014 em Liberato Salzano 

 

O PMSB de Liberato Salzano, frente as ações de emergências e desastres no município, buscara 

apresentar, de acordo com o a Resolução Recomendada nº.75, de 02/07/2009, a qual estabelece 

orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de 

Saneamento Básico, diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de 

demanda temporária; diretrizes para a integração com os planos locais de contingência; e regras de 

atendimento e funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços, inclusive 

para a adoção de mecanismos tarifários de contingência.  
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6.3. PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA  

Um dado relevante para compreender eventos de emergência devido a situações climáticas 

extremas e um sistema de drenagem pluvial em seu planejamento e em sua operação e é a 

precipitação pluviométrica.  A seguir serão apresentados dados da precipitação pluviométrica em 

Liberato Salzano para o período de 2005 a 2014, registrados pela estação pluviométrica localizada no 

município. As informações foram obtidas através do site da Agencia Nacional de Águas e trabalhadas 

no programa Excel. A Figura 6.4 apresenta os dados da estação pluviométrica e Figura 6.5 a 

precipitação pluviométrica anual em Liberato Salzano para o período de 2005 a 2013. 

 

 
Figura 6.4: Dados da estação pluviométrica em Liberato Salzano.  
(Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br/, acessado em 20/09/2014) 

 
 
 

 
Figura 6.5: Precipitação pluviométrica anual em Liberato Salzano (período 2005 a 2013) 
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A Tabela 6.1 apresenta os dados da precipitação pluviométrica tabelados mês a mês. Nesta tabela 

também estão assinalados períodos de baixa e alta intensidade de chuva, o que sugere períodos de 

estiagem alternados por períodos de alagamentos e enchentes. 

 

Tabela 6.1: Intensidade pluviométrica mensal em Liberato Salzano no período de 2006 a 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MÉDIA 

JAN 179 111.10 108.80 29.00 261.90 214.00 231.10 50.30 143.50 220.00 152.19 

FEV 9.7 105.10 191.00 115.70 108.40 154.20 269.20 184.00 163.70 97.00 154.26 

MAR 101.2 120.40 60.40 90.80 9.80 136.60 151.70 87.50 178.90 255.70 121.31 

ABR 283.5 52.50 177.40 285.10 14.60 237.30 158.00 116.20 138.60 254.80 159.39 

MAI 136.2 47.00 331.00 63.90 258.00 193.30 66.60 29.20 114.60 183.80 143.04 

JUN 333.8 151.90 44.50 232.70 101.90 142.30 238.50 171.40 228.50 440.00 194.63 

JUL 87.9 90.30 224.20 39.40 222.50 215.10 341.40 214.50 69.10 139.80 172.92 

AGO 73.6 116.10 119.10 112.10 199.00 20.40 204.40 21.00 356.30   143.55 

SET 150.9 123.10 - 93.00 - 228.50 78.10 117.80 131.10   96.45 

OUT 295.2 108.70 247.20 333.50 154.10 147.30   326.20 222.90   192.49 

NOV 79 332.70 - 70.60 436.30 117.60 78.30 88.70 180.70   163.11 

DEZ 119.2 178.70 132.70 71.00 - 337.60 26.60 209.70 164.70   140.13 

 

A precipitação média mensal verificada no período de jan/2005 a dez/2013 foi de 148,37 mm. A 

Figura 6.6 apresentam as Intensidades Pluviométricas mensais havidas em Liberato Salzano no 

período de 2005 a junho de 2014. 
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Figura 6.6: Intensidade Pluviométrica mensal em Liberato Salzano no período de 2005 a junho de 20014
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6.4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DRENAGEM PLUVIAL 

As figuras neste item apresentam alguns detalhes da problemática e dos equipamentos de drenagem 

pluvial implantados na zona urbana de Liberato Salzano. As Figura 6.7 e Figura 6.8 mostram grelhas, 

tubulações e pontos de deságue de águas pluviais próximo ao Rio Marcolino. A Figura 6.9 assinala 

algumas áreas passíveis de alagamentos e que demandam projeto e obra visando implantar um 

sistema de drenagem pluvial e a Figura 6.10 apresenta tipos de pavimentação verificados no 

município.  

 
Figura 6.7: Detalhes da problemática e dos equipamentos de drenagem pluvial implantados 

 na zona urbana de Liberato Salzano 
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Figura 6.8: Pontos de deságue de águas pluviais próximo ao Rio Marcolino 
 

 

Figura 6.9: Áreas passíveis de alagamento próximo ao Rio Marcolino na zona urbana 

 

 

Figura 6.10: Tipos de pavimentação verificados no município 
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Destaca-se, na Figura 6.11, solução simples de captação de água de chuva adotada pela Secretaria de 

Obras e Viação para lavagem de seus veículos a fim de economizar água. Prática a ser difundida à 

população e em outros setores como na produção agrícola. 

 

 

Figura 6.11: Solução adotada pela Secretaria de Obras e Viação para lavagem de seus veículos 
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7. TERRA INDÍGENA RIO DA VÁRZEA 

A seguir será apresentado o diagnóstico do saneamento básico da Terra Indígena (TI) Rio da Várzea 

tendo em vista que esta pertence juridicamente ao município de Liberato Salzano e, portanto, deve 

ser contemplado no plano de saneamento básico do município. 

A área atual da TI Rio da Várzea é de 16.415,44 hectares, fazendo limites com a TI Nonoai e, além de 

Liberato Salzano, com os municípios de Rodeio Bonito, Nonoai, Gramado dos Loureiros, Planalto e 

Trindade do Sul. Nela residem aproximadamente 580 índios Kaingang e também conserva 

remanescentes de floresta ombrófila mista (mata de araucária) e floresta estacional semidecidual. A 

Figura 7.1 mostra a localização da TI Rio da Várzea e a  Figura 7.2  apresenta uma imagem 

aproximada da área ocupada pela população. 

 

 
Figura 7.1: Localização da Terra Indígena Rio da Várzea 
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Figura 7.2: Área da TI Rio da Várzea ocupada pela comunidade localizada no município de Liberato Salzano 

 

 

Para atender medidas de atenção à saúde indígena, a Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI) 

criou unidades gestoras descentralizadas do subsistema de atenção à saúde Indígena, os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). As atribuições dos distritos contempla a prestação de serviços e 

atividades técnicas visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde e a promoção 

da reordenação da rede de saúde e das práticas sanitárias. A TI Rio da Várzea recebe atendimento do 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Interior Sul, que possui Serviço de Escritório Local em Passo 

Fundo. 

Ainda, por pertencer juridicamente à Liberato Salzano, o município recebe mensalmente R$4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) para serem investidos nas ações previstas no Plano de Aplicação de 

Renda do Patrimônio Indígena. Neste Plano de Aplicação está previsto gastos com o saneamento 

básico da comunidade.  

De acordo com informações levantadas através de visitas à comunidade, diálogo com o Cacique, 

líderes indígenas, enfermeiras atuantes no posto de saúde e representantes do DSEI do Interior do 

Sul, a situação sanitária da TI Rio da Várzea é precária e influencia negativamente na saúde pública 

da  comunidade. Segundo dados coletado no posto de saúde, a alta incidência de doenças como 

verminoses, parasitoses e diarreias, com maior incidência no verão, provém da precariedade das 

residências e da situação sanitária e do fato da população andar descalça.  

7.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é realizado por meio de um poço profundo que atende, 

de acordo com informações fornecidas pelo Cacique, aproximadamente 50% da comunidade. Parte 
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da população não recebe a água do poço devido ao sistema de distribuição existente, que distribui a 

água antes desta chegar ao reservatório de 50 m³. Consequentemente, as residências localizadas nas 

áreas mais altas e afastadas do poço profundo, na linha Veiga, não recebem água durante o dia, 

somente a noite quando as outras residências não estão utilizando água.  

A água captada do poço recebe um tratamento simplificado de cloro. O sistema é automático e o 

SESAI, através do DSEI do Interior Sul, presta auxílio na sua manutenção. No entanto, de acordo com 

informações fornecidas pelos líderes indígenas, há mais de dois anos não é realizado análise da água 

distribuída pelo poço do SAA. O poço tubular e o tratamento simplificado da água captada podem ser 

visualizados na Figura 7.3.   

 
Figura 7.3: Infraestrutura do SAA da TI Rio da Várzea 

 

Não há hidrometração nas residências e não há uma tarifa de cobrança específico pelo uso da água, 

consequentemente foi relatado que há uma cultura de desperdício de água.  Esse desperdício de 

água, juntamente com o sistema de distribuição existente, acabam intensificando o problema de não 

recebimento de água durante o dia de muitas famílias, mesmo estas estando conectadas à rede de 

água. Ainda foi apontado a necessidade de manutenção dos encanamentos.  

As famílias localizadas na parte mais alta da área, na linha Veiga, por não serem atendidas pelo SAA, 

captam água de fontes desprotegidas. Buracos escavados pelos próprios moradores de forma 

precária, sem tampas apropriadas, inexistência de lajes de proteção, sem restrição de acesso a 

animais e sem um perímetro de proteção. A Figura 7.4 mostra uma fonte de captação de água que 

fica abaixo de local destinado para lavar roupas e que recebe a água imprópria.   
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Figura 7.4: Fonte de captação de água utilizado pelas famílias que não recebem água do SAA 

 

O problema da falta de água já foi relatado à Prefeitura de Liberato Salzano e ao SESAI, devendo 

estes dois órgãos trabalhar em cooperação para auxiliar a comunidade na resolução do problema. 

Ainda, deve-se analisar a possibilidade de incluir a TI Rio das várzeas no monitoramento da qualidade 

da água dos poços tubulares da zona rural realizado pela Secretaria Municipal da Saúde. 

7.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Grande parte das famílias possuem módulo sanitário (Figura 7.5) que contempla vaso sanitário e 

sistema de tratamento do esgoto através de fossa séptica. A construção destes módulos foi 

viabilizado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).  

Entretanto, de acordo com informações obtidas, os módulos sanitários não são utilizados pela 

comunidade devido ao hábito cultural de defecar ao céu aberto. Outro motivo é de que a água não 

chega em muitos vasos sanitários em vista do sistema de distribuição de água ser inadequado. Ainda, 

muitos módulos estão com sua infraestrutura danificada e algumas fossas sépticas abertas, sem 

manutenção.  
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Figura 7.5: Módulos sanitários com vaso sanitário e fossa séptica 

 

Foi também destacado problema com detritos oriundos da produção de porcos de algumas famílias 

da comunidade que, com a chuva, escoam ao açude utilizado para banho, intensificando, segundo 

enfermeiras do Posto de Saúde, o quadro de doenças na TI Rio da Várzea.  

7.3. RESÍDUOS SÓLIDOS  

A cada 15 (quinze) dias é realizado a coleta dos resíduos sólidos domiciliares na TI Rio das Várzea pela 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, responsável pelos serviços de coleta de resíduos no 

município. No entanto, devido a baixa frequência de coleta e a falta de coletores adequados para o 

condicionamento dos resíduos, estes são em sua maioria queimados ou enterrados. A Figura 7.6 

apresenta um dos três coletores de resíduos existentes na comunidade. 

 

 
Figura 7.6: Coletores de resíduos sólidos na TI Rio das Várzeas 
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Importante questão a ser solucionada recai nos resíduos sólidos de saúde provenientes do Posto de 

Saúde localizado na área indígena. Liberato Salzano possui um contrato firmado com a Stericycle 

Gestão Ambiental Ltda. para o recolhimento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde no 

município, no entanto, os resíduos de saúde do Posto de Saúde da TI Rio da Várzea não são coletados 

pela empresa. Por motivos de segurança, uma vez que as crianças brincavam com os resíduos de 

saúde, estes são atualmente queimados no próprio local.  

Deve-se analisar a possibilidade de incluir os resíduos oriundos dos serviços de saúde da TI Rio das 

Várzeas na coleta realizada pela Stericycle Gestão Ambiental Ltda, por meio do contrato estabelecido 

entre a empresa e a Prefeitura de Liberato Salzano. Foi sugerido pelas enfermeiras atuantes na área 

indígena que poderia inclusive ser acordado que estes resíduos fossem transportados até o Posto de 

Saúde localizado em Pinhalzinho, comunidade rural de Liberato Salzano mais próxima da área 

indígena.  

As propostas a serem recomendas neste PMSB incluem a inserção da TI Rio das Várzeas nos serviços 

de saneamento básico de incumbência à administração de Liberato Salzano, tendo em vista que a 

comunidade pertence juridicamente ao município, e a integração do planejamento deste serviços 

com a atuação das secretarias, do SESAI -através do DSEI do Interior Sul -  e das lideranças indígena, 

buscando a cooperação entre os órgãos públicos e a população.  

 

 

 

 

 

 

. 
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8. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO 
DE LIBERATO SALZANO 

A Tabela 8.1 a Tabela 8.4 é apresentado a síntese do diagnóstico do saneamento básico verificado 

em Liberato Salzano, sendo elencados os principais problemas e desafios a serem sobrepostos para 

que o serviços prestados sejam aprimorados e universalizados.  

Tabela 8.1: Síntese do diagnóstico do abastecimento de água - PMSB de Liberato Salzano 

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

ZONA URBANA 

Contrato de programa com  a CORSAN vencido no ano de 2012 

Sistema estressado operando no limite 

Falta de água e incrustações nas canalizações 

Problemas mais sérios de abastecimento nas partes altas da cidade, para cima da rua 
Santo Antônio, e no distrito industrial. 

ZONA RURAL  

Inexiste uma gestão cooperada entre Prefeitura e Condomínios de Água 

Dúvidas quanto a qualidade da água distribuída pelos sistemas 

Problemas na manutenção da infraestrutura existente (canos quebrados, falta de 
hidrômetros, etc) 

Dificuldade dos condomínio de água em estabelecer a sustentabilidade financeira dos 
sistemas 

Necessidade de tabular as análises de água em um banco de dados virtual de fácil acesso e 
acompanhamento 

Falta de água principalmente em períodos de estiagem 

TERRA INDÍGENA 
RIO DA VÁRZEA 

SAA ineficiente que atende somente em torno de 50% da população. Consequentemente, 
muitas residências se abastecem de fontes de água com qualidade duvidosa 

Problemas sérios devido a falta de água, principalmente para as residências localizadas na 
parte alta, e quebra de canos 

Inexiste hidrômetros 

Dificuldades em estabelecer a sustentabilidade financeira do sistema e realizar as devidas 
manutenções 

Relato de grande desperdício de água e falta de cuidado com o sistema 

Inexiste uma gestão cooperada entre Prefeitura, SESAI e Comunidade 

 

Tabela 8.2: Síntese do diagnóstico de esgotamento sanitário - PMSB de Liberato Salzano 

INFRAESTRUTURA DE ESGOTO SANITÁRIO 

MUNICÍPIO  94% das residências destinam seu esgoto de forma inadequada (fossa rudimentar) 

ZONA URBANA 

Inexistência de um SES 

Em sua maioria o esgoto é destinado a fossa rudimentar, ou à rede pluvial ou diretamente 
ao rio Marcolino 

Não há legislação / diretrizes que orientem novas construções ou loteamentos 

ZONA RURAL  

Em sua maioria o esgoto é destinado a fossa rudimentar ou diretamente à um corpo 
hídrico 

Necessidade de fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para 
Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais  

TERRA INDÍGENA 
RIO DA VÁRZEA 

Algumas residências possuem os módulos sanitários da FUNASA, no entanto, muitos estão 
em desuso e danificados 

Prevalece o hábito cultural de defecar a céu aberto 
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Tabela 8.3: Síntese do diagnóstico de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos- PMSB de Liberato Salzano 

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

MUNICÍPIO  

63% das residências destinam seus resíduos deforma inadequada 

Necessidade de estruturar e organizar os serviços de limpeza urbana e gestão dos resíduos 
sólidos 

Necessidade de estruturar uma política municipal para o  gerenciamento dos resíduos 
especiais e os de logística reversa 

Necessidade de aumentar o quadro de servidores alocados aos serviços de coleta  

ZONA URBANA 
Inexistência de Coleta Seletiva 

Necessidade de  implementar coletores adequados 

ZONA RURAL  

Inexistência de Coleta Seletiva 

Necessidade de  implementar coletores adequados 

A maioria das residências queimam ou enterram seus resíduos 

TERRA INDÍGENA 
RIO DA VÁRZEA 

Inexistência de Coleta Seletiva 

Necessidade de  implementar coletores adequados 

 

Tabela 8.4: Síntese do diagnóstico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais- PMSB de Liberato Salzano 

INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA  E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

MUNICÍPIO  
Problemas decorrentes a períodos de estiagem 

Problemas decorrentes a chuvas intensas 

ZONA URBANA 

Inexiste cadastro ou mapa do sistema de drenagem. A rede de drenagem é 
composta por dutos fragmentados com diâmetros que variam e que não tiveram 
planejamento prévio 

Inexistem diretrizes para o dimensionamento do sistema de drenagem pluvial  

Problemas com alagamentos que são intensificados por consequência de resíduos 
jogados no ambiente 

Esgoto sendo direcionado à rede pluvial  

ZONA RURAL  
Períodos de estiagem chegam a prejudicar o abastecimento de água 

Períodos de chuvas intensas danificam estradas e lavouras 

 

9. TABELA COM PARECER TÉCNICO DA FUNASA 

A Tabela 9.1 apresenta o parecer técnico da FUNASA em relação ao Relatório 1 - Diagnóstico Técnico 

Participativo do PMSB de Liberato Salzano. Destacado em amarelo são os itens sanados conforme 

orientações da FUNASA com respectiva observação aonde encontrar a informação acrescentada ou, 

no caso de não ter sido possível atender, com a devida explicação do porque não foi atendida.  
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Tabela 9.1: Parecer técnico da FUNASA em relação ao Relatório 1 - Diagnóstico Técnico Participativo 
do PMSB de Liberato Salzano- continua 

Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais e de Infraestrutura 

A Caracterização da áreas de planejamento  Atende Parcial  Não atende  Observações 

A.1 Área X       

A.2 Localização X       
A.3 Distância entre a sede e município da região, etc X       

A.4 Dados de atitude X       

A.5 Dados climatológicos X       

A.6 Evolução do Município X       

A.7 Outros X       

B Densidade demográfica Atende Parcial  Não atende  Observações 

B.1 Dados populacionais  X       
B.2 Estrutura etária X       

B.3 Ouros X       

C Descrição dos sistemas públicos existentes Atende Parcial  Não atende  Observações 

C.1 Saúde X       

C.2 Educação X       

C.3 Comunicação X     item 2.8.6 

C.4 Segurança X     item 2.8.7 
C.5 Outros         

D 
Identificação e descrição da infraestrutura 
social da comunidade Atende Parcial  Não atende  

Observações 

D.1 Posto de Saúde X     

item 2.8.8 

D.2 Igrejas X     

D.3 Escolas X     

D.4 Associações X     
D.5 Cemitérios X     

D.6 Outros       

E Identificação e descrição social da comunidade Atende Parcial  Não atende  Observações 

E.1 Grupos sociais que a compõe X     

item 2.8.9 

E.2 Como se reúnem X     

E.3 Formas de expressão social e cultural X     

E.4 Tradições X     
E.5 Usos e costumes X     

E.6 
Relações desses usos e costumes com a 
percepção de saúde e saneamento 

X 
    

F Descrição das práticas de saúde e saneamento 
Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

G Descrição dos indicadores de saúde Atende Parcial  Não atende  Observações 

G.1 Longevidade X       
G.2 Natalidade X       

G.3 Mortalidade X       

G.4 Fecundidade X       

H 
Levantamento de indicadores e dos fatores 
causais de morbidade de doenças relacionadas 
com a falta de saneamento básico 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X     
  

I Informações sobre a dinâmica social  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

  
X 

  

Informações que permeiam todo 
diagnóstico e o Plano de Mobilização 

social  
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Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais e de Infraestrutura - continuação 

J 
Descrição do nível educacional da população, 
por faixa etária 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

K Descrição dos indicadores de educação 
Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

L 

Identificação e avaliação da capacidade do 
sistema educacional em apoiar a promoção da 
saúde, qualidade de vida e salubridade do 
município 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
    

Item 2.8.4  e o Plano de Mobilização social  

M 
Identificação e avaliação do sistema de 
comunicação local 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X     Item 2.8.6  e o Plano de Mobilização social  

N Descrição dos indicadores de renda Atende Parcial  Não atende  Observações 

  Pobreza X       
  Desigualdade X       

  
Porcentagem de renda apropriada por extrato 
da população X     

  

O IDH 
Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

P 
índice nutricional da população infantil de 0 a 2 
anos 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

    X Não foram encontrado informações 

Q Caracterização física simplificada do município Atende Parcial  Não atende  Observações 

  Geológicos X       

  Pedológicos X       

  Climatológicos X       

  Recursos hídricos X       

  Águas subterrâneas X       

R 
Identificação das principais carências de 
planejamento físico territorial Atende Parcial  Não atende  

Observações 

  Parâmetros de uso e ocupação do solo X       

  
Definição das Zonas Especiais de Interesse 
Social -ZEIS X     

  

S 
Identificação da situação fundiárias e eixos de 
desenvolvimento da cidade e seus projetos de 
parcelamento e/ou urbanização 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

    
X 

O município necessita avançar nesta área 
com a formulação de diretrizes mais 

concretas 

T Caracterização das áreas de interesse social Atende Parcial  Não atende  Observações 

  Localização X       

  Perímetros e áreas X       
  Carência relacionadas ao saneamento básico X       

  Precariedade habitacional X       

U Infraestrutura Atende Parcial  Não atende  Observações 

  Energia elétrica X       

  Pavimentação X 
 

  item 6.1 

  Transporte X       

  Habitação     X   

V 
Consolidação cartográfica das informações 
socioeconômicas, fisicoterritoriais e ambientais 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       
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Política do Setor de Saneamento - Gestão dos Serviços de Saneamento 

A 

Levantamento da legislação e análise dos 
instrumentos legais que definem as políticas 
nacionais, estadual e regional de saneamento 
básico  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
    

  

B 
Normas de regulação e ente responsável pela 
regulação e fiscalização, bem como os meios e 
procedimentos para sua atuação  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      
Não existe um setor específico para a 

regulação do saneamento  

C 
Programas locais existentes de interesse do 
saneamento  Atende Parcial  Não atende  

Observações 

C.1 Urbano X       

C.2 Rural X       
C.3 Industrial     X Somente nos foi repassado que os 

projetos agroindustriais possuem 
licenças ambientais   

C.4 Turístico     X 

C.5 Habitacional     X 

C.6 Outros X       

D 
Política de recursos humanos, em especial para 
o saneamento  Atende Parcial  Não atende  

Observações 

          
Não existe um setor específico para o 

saneamento  

E Política tarifária dos serviços de saneamento Atende Parcial  Não atende  Observações 

    X       

F 
Instrumentos e mecanismos de participação e 
controle social na gestão e política de 
saneamento básico  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
    

  

G Sistema de informações sobre os serviços 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

 
    

Não existe sistema de informações atual 
para o saneamento, este está sendo 
proposto no Relatório 6 do PMSB de 

Liberato Salzano 

H 
Mecanismos de cooperação com outros entes 
federados para a implantação dos serviços de 
saneamento básico  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
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Infraestrutura de Abastecimento de Água 

A 
Análise crítica dos planos diretores 
de abastecimento de água na área de 
planejamento, quando houver  

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

X 
   

B 
Descrição dos sistema de 
abastecimento de água atuais 

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

B.1 Textos  X 
   

B.2 Mapas X 
  

Apresenta o mapa das localidades dos poços na área 
rural e na versão definitiva do PMSB será anexado o 

mapa da CORSAN para zona urbana 

B.3 Projetos 
   

Não possui nenhum projeto 

B.4 
Fluxograma 

 
X 

 
Apresenta esquema de abastecimento apenas para a 

áreas urbana 

B.5 Fotos  X 
   

B.6 Planilhas  X 
   

C 
Panorama da situação atual dos 
sistemas existentes 

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

C.1 Mananciais X 
  

Ok. São 44 poços, sendo que um está seco (desativado) 
C.2 Captações X 

   
C.3 Estações de tratamento X 

   
C.4 Adução de água bruta e tratada X 

   
C.5 Estações elevatórias 

   
Não há estações elevatórias 

C.6 Reservação X 
  

Ok. Informado no item 3.2 

C.7 Redes de distribuição X 
   

C.8 Ligações Prediais X 
   

C.9 Micromedição X 
   

C.10 Macromedição X 
   

C.11 Custo operacional X 
  

item 2.8.7 

C.12 Outros 
    

D 

Informações sobre as principais 
deficiências referentes ao 
abastecimento de água  

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

D.1 Frequência de intermitência 
 

X 
  

D.2 Perdas no sistema 
 

X 
  

D.3 Outros X 
   

E 

Levantamento da rede hidrográfica 
do município, possibiltando a 
identificação de mananciais para 
abastecimento futuro 

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

X 
   

F 
Consumo per capita e de 
consumidores especiais  

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

X 
  

No item 3.1.2 apresenta o consumo per capita para a 
zona urbana. No item 3.2 apresenta o consumo per 

capita para a zona rural. No item 7.1 comenta sobre a 
situação de abastecimento de água na Terra Indígena 
(não há hidrômetros, há muita perda de água devido a 

encanações quebradas e há muito desperdício de água - 
o que dificulta  estimar um consumo médio per capita) 

G 
Informações sobre a qualidade da 
água bruta e do produto final do 
sistema de abastecimento 

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

 
X 

 

No item 3.1.3 é analisado a qualidade da água e 
indicado que a água possui elevada presença de 

carbonatos (característica da água bruta subterrânea 
captada) 

H 
Análise e avaliação dos consumos 
por setores  

Atende Parcial 
Não 

atende 
Observações 

H.1 Humano X 
   

H.2 Animal X 
  item 3.4 (não foi possível levantar informação precisa 

sobre o consumo de água por setor, devido a 
inexistência de dados/banco de dados) 

H.3 Industrial X 
  

H.4 Turismo X 
  

H.5 Irrigação X 
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Infraestrutura de Abastecimento de Água - continuação 

I 
Balanço entre consumos e demandas 
de abastecimento de água na área de 
planejamento  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
  

  
  

J 
Estrutura de consumo (nº de 
economias e colume consumido por 
faixa) 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

 
X   

Não apresenta por faixa 

K 
Estruturação de tarifação e índice de 
inadimplência 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

  X   Não apresenta índice de inadimplência 

L 
Caracterização da infraestrutura das 
instalações existentes 

Atende Parcial  Não atende  Observações 
X       

M 
Organograma do prestador de 
serviço 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

N 
Descrição do corpo funcional (nº de 
servidores por cargo) 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X       

O 
Receitas operacionais e despesas de 
custeio e investimento  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

 
X   Não informa sobre a área rural 

P 

Apresentar os indicadores 
operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade dos 
serviços prestados  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 

  

São apresentados os indicadores para a zona 
urbana (SNIS). No entanto, não há indicadores 
para a área rural, estes são apresentados no 

relatório 4 do PMSB 

Q 
Caracterização da prestação dos 
serviços  

Atende Parcial  Não atende  Observações 
X       

 
Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

A 
Análise crítica dos planos diretores de 
esgotamento sanitário  na área de 
planejamento, qando houver  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      
Não tem Plano Diretor 

B 
Descrição dos sistema de esgotamento 
sanitário atuais Atende Parcial  Não atende  

Observações 

B.1 Textos  X       

B.2 Mapas   
  

  
Não há SES. O esgoto é direcionado em sua 
maioria à fossas rudimentares (zona urbana 

e rural) 

B.3 
Projetos X 

 
  

Estão descritos no item 4.2.1 (projeto de 
SES elaborado em 2006) e item 4.3 (projeto 

de saneamento rural) 

B.4 
Fluxogramas 

      
Não há SES. O esgoto é direcionado em sua 

maioria à fossa rudimentar 

B.5 Fotos  X       

B.6 Planilhas  X       

C 
Indicação de áreas de risco de 
contaminação por esgotos no município 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
 

  item 4.4 

D 

Análise crítica e avaliação da situação 
atual dos sistemas de esgotamento 
sanitário Atende Parcial  Não atende  

Observações 

D.1 Ligações prediais       

Não possui SES! 

D.2 Rede coletora       

D.3 Interceptores       

D.4 Estações elevatórias       

D.5 Emissários       
D.6 Estações de tratamento       

D.7 Controle do sistema       

D.8 Capacidade instalada       

D.9 Eficiência de tratamento       

D.10 Custo operacional       

D.11 Outros       

E 
Principais deficiência referentes ao 
sistema de esgotamento sanitário 

Atende Parcial  Não atende  Observações 
X       
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Infraestrutura de Esgotamento Sanitário - continuação 

F 

Levantamento da rede hidrográfica 
do município, identificando as 
fontes de poluição pontuais de 
esgotamento sanitário e industrial  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

  X 

 

Em vista do esgoto em sua grande maioria (94%) 
ser destinado de forma incorreta (fossa 

rudimentar), fica complicado a confecção do 
mapeamento das fontes pontuais de poluição  

G 
Dados dos corpos receptores 
existentes (qualidade, vazão, usos 
de jusantes, etc) 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

  

X 
Não há informações sobre os corpos receptores. 

Destaca-se ainda que o Plano de Bacia Hidrográfica 
do Rio da Várzea está em fase de elaboração.  

H 

Identificação dos principais fundos 
de vala, por onde poderá haver 
traçado de interceptores, 
potenciais corpos d'água 
receptores do lançamento dos 
esgoto 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

H.1 
Atuais usos da água do futuro corpo 
receptor dos esgotos 

X     
H.1 atendido no item 4.2.3.Destaca-se que o 

Projeto Executivo de SES de Liberato Salzano possui 
estudo de concepção de SES e projeto de ETE e de 

redes coletores de esgoto sanitários planejadas 
para possibilitar o escoamento por gravidade. 

H.2 Possíveis áreas para locação da ETE  X     

I 

Análise e avaliação das condições 
atuais de contribuição dos esgotos 
domésticos e especiais (produção 
per capita e de consumidores 
especiais)  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X   

  

Item 4.5, sendo estas informações mais 
aprofundadas no relatório 2 do PMSB  

J 
Verificar a existência de ligações 
clandestinas de águas pluviais ao 
sistema de esgotamento sanitário 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

 
    

Não possui SES 

K 
Balanço entre geração de esgoto e 
capacidade do SES existente 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      Não possui SES 

L 
Estrutura de produção de esgoto 
(número de economias e volumes 
produzidos por faixa) 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
    

Item 4.5, sendo estas informações mais 
aprofundadas no relatório 2 do PMSB  

M 
Caracterização da infraestrutura 
das instalações existentes 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      Não possui SES  

N 
Organograma do prestador de 
serviço 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      Não possui SES  

O 
Descrição do corpo funcional (nº de 
servidores por cargo) 

Atende Parcial  Não atende  Observações 

 
    Não possui SES  

P 
Receitas operacionais e despesas 
de custeio e investimento 

Atende Parcial  Não atende  Observações 
  

  
Não possui SES  

Q 

Apresentar os indicadores 
operacionais, econômico-
financeiros, administrativos e de 
qualidade dos serviços prestados Atende Parcial  Não atende  

Observações 

Q.1 Econômico-financeiros       
No item 4.2.7 é apresentado os indicadores do SNIS 

para a área de esgotamento sanitário. 
Q.2 Administrativos       

Q.3 Qualidade dos serviços prestados        

R 
Caracterização da prestação dos 
serviços  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

      Não possui SES  
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Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A 

Análise crítica dos planos diretores de 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos ou planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos na área de planejamento, 
quando houver  

Atende Parcial  Não atende  Observações 

X 
  

Não tem Plano Diretor 

B 
Descrição da situação dos resíduos sólidos 
gerados 

Atende Parcial Não atende Observações 

B.1 
Origem, o volume e a sua caracterização 
(domiciliar, construção civil, industrial, 
hospitalares e de serviços de saúde)  

X 
   

B.2 
Processamento, com base em dados 
secundários, entrevistas qualificadas e 
inspeções locais 

X 
   

B.3 Desenhos X 
   

B.4 Fluxogramas X 
   

B.5 
Planilhas que permitam um perfeito 
entendimento dos sistemas em operação 

X 
   

C 

Identificação dos geradores sujeitos ao 
plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema logística 
reversa na forma do art. 23 da Lei 
12.305/2010 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

D 
Identificação de carência do poder público 
para o atendimento adequado da 
população 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

E 
Informações sobre a produção per capita de 
resíduos inclusice de resíduos de atividades 
especiais 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

F 

Levantamento das práticas atuais e dos 
problemas existentes associados à 
infraestrutura dos sistema de limpeza 
urbana  

Atende Parcial Não atende Observações 

F.1 Práticas atuais X 
   

F.2 Problemas existentes X 
   

G Organograma do prestador de serviço Atende Parcial Não atende Observações 

G.1 
Descrição do corpo funcional (nº de 
servidores por cargo) 

X 
   

G.2 

Identificação de possíveis necessidades de 
capacitação, remanejamento, realocação, 
redução ou ampliação da mão de obra 
utilizada nos serviços 

X 
  

Ok, item 5.2.1. Uma análise mais adequada 
será apresentada e descrita no relatório 2 e 
3, onde são elencados todas as adequações 

e modificações necessárias para o 
aprimoramento do serviço. 

H 
Identificação das possibilidades de 
implantação de soluções consorciadas ou 
compartilhadas com outros municípios 

Atende Parcial Não atende Observações 

   
O município já faz parte do CIGRES 

I 
Receitas operacionais e despesas de custeio 
e investimento 

Atende Parcial Não atende Observações 
X 

   
J Apresentar os indicadores operacionais Atende Parcial Não atende Observações 

J.1 Econômico-financeiros X 
  

Ok, item 5.12. No Relatório 4 consta mais 
informações sobre os indicadores 
referentes aos resíduos sólidos. 

J.2 Administrativos X 
  

J.3 Qualidade dos serviços prestados  X 
  

K 
Identificação da existência de programas 
especiais 

Atende Parcial Não atende Observações 

K.1 Reciclagem de resíduos da construção civil X 
   

K.2 Coleta Seletiva X 
   

K.3 Compostagem X 
   

K.4 Cooperativas de Catadores X 
   

K.5 Outros X 
   

L 

Identificação dos passivos ambientais 
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 
áreas contaminadas e respectivas medidas 
saneadoras 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
  

Ok, item 5.13 
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Infraestrutura e Manejo de Águas Pluviais 

A 
Verificar a existência de Plano Diretor 
Municipal  

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
  

Não tem Plano Diretor 

B 
Verificar o conhecimento da legislação 
existente sobre parcelamento e uso do solo 
urbano e rural 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

C 
Descrição do sistema de macrodrenagem e 
microdrenagem atualmente empregado 

Atende Parcial Não atende Observações 

C.1 
Croqui georreferenciado dos principais 
lançamentos da macrodrenagem    

Segundo informações, não há mapa do 
sistema de drenagem, nem cadastro e nem 

diretrizes. A drenagem existente é 
composta por dutos fragmentados com 

diâmetros que variam e que não tiveram 
planejamento prévio, o que dificulta sua 
adequada caracterização e mapeamento. 

C.2 Desenhos 
   

C.3 Fluxogramas 
   

C.4 
Fotografias e planilhas que permitam o 
entendimento dos sistemas em operação     

D 
Descrição dos sistemas de manutenção da 
rede de drenagem 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
  

Item 6.1 

E 
Verificar a existência de fiscalização do 
cumprimento da legislação vigente 

Atende Parcial Não atende Observações 

   
Não existe legislação sobre o assunto 

F 
Identificar o nível de atuação da 
fiscalização em drenagem urbana  

Atende Parcial Não atende Observações 

   
Não existe legislação sobre o assunto 

G 

Identificar os órgãos municipais com 
alguma provável ação em controle de 
enchentes e drenagem urbana e identificar 
suas atribuições  

Atende Parcial Não atende Observações 

 
X 

 
A secretaria que possui atuação nesses 
casos é a Secretaria Municipal de Obras  

H 
Verificar a obrigatoriedade da 
microdrenagem para implantação de 
loteamento ou abertura de ruas 

Atende Parcial Não atende Observações 

   
Não existem diretrizes 

I 
Verificar a separação entre os sistemas de 
drenagem e de esgotamento sanitário 

Atende Parcial Não atende Observações 

   
Não existe rede de esgoto 

J 
Verificar a existência de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários ao 
sistema de drenagem pluvial 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

K 

Identificar os principais tipos de problemas 
(alagamentos, transbordamentos de 
córregos, pontos de estrangulamento, 
capacidade das tubulações insuficientes, 
etc) 

Atende Parcial Não atende Observações 

K.1 Frequência de ocorrência X 
   

K.2 Localização desses problemas  X 
   

L 
Verificar a relação entre a evolução 
populacional, processo de urbanização e a 
quantidade de ocorrência de inundações 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

M 
Verificar se existem manutenção e limpeza 
da drenagem natural e artificial e a 
frequência com que são feitas  

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
  

Item 6.1 

N 
Identificação e descrição dos principais 
fundos de vale, por onde é feito o 
escoamento das águas de chuva 

Atende Parcial Não atende Observações 

X 
   

O 
Análise da capacidade limite com 
elaboração de croqui georreferncidado das 
bacias contribuintes para a microdrenagem 

Atende Parcial Não atende Observações 

  
X 

 

P 
Receitas operacionais e despesas de 
custeio e investimento 

Atende Parcial Não atende Observações 

 
X 

 
Atende parcialmente. Foi possível levantar 

informações sobre despesas 9item 6.1) 

Q 
Apresentar os indicadores operacionais, 
econômico-financeiros, administrativos e 
de qualidade dos serviços prestados 

Atende Parcial Não atende Observações 

  
X 

Não existem indicadores para essa área. Os 
indicadores propostos são apresentados e 

discutidos no relatório 4. 

R 
Verificar se o município apresenta registro 
de mortalidade por malárias 

Atende Parcial Não atende Observações 

   
Não há registro de casos de malária 
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