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1

APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
A Prefeitura Municipal de Muitos Capões - RS, estabelecida na Rua

Dorval Antunes Pereira, 950, CNPJ 01.621.714-0001-80, apresenta o Relatório
Final do PLANO DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES,
atendendo a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Este Plano resulta
de um amplo debate com a sociedade e estudos técnicos, além da realização
de audiências públicas.

1.1

Diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico

O objetivo do Plano de Saneamento é apresentar o diagnóstico dos
sistemas existentes, metas, programas e projetos, as ações emergenciais e
contingências, mecanismos e procedimentos para avaliação dos resultados
alcançados nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas do município de Muitos Capões.
O presente estudo técnico de concepção do Plano de Saneamento do
município de Muitos Capões atende as exigências do Capítulo IV – Do
Planejamento de Lei Federal 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico, como segue:
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Lei federal 11.445 - CAPÍTULO IV
DO PLANEJAMENTO
Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento
básico observará plano, que poderá ser específico para
cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo:
I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas
condições de vida, utilizando sistema de indicadores
sanitários,

epidemiológicos,

ambientais

e

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências
detectadas;
II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalização,

admitidas

soluções

graduais

e

progressivas, observando a compatibilidade com os
demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir
os objetivos e as metas, de modo compatível com os
respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes
de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação
sistemática

da

eficiência

e

eficácia

das

ações

programadas.
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§ 1º. Os planos de saneamento básico serão editados
pelos titulares, podendo ser elaborados com base em
estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço.
§ 2º. A consolidação e compatibilização dos planos
específicos de cada serviço serão efetuadas pelos
respectivos titulares.
§ 3º. Os planos de saneamento básico deverão ser
compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em
que estiverem inseridos.
§ 4º. Os planos de saneamento básico serão revistos
periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos,
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
§ 5º. Será assegurada ampla divulgação das propostas
dos planos de saneamento básico e dos estudos que as
fundamentem, inclusive com a realização de audiências
ou consultas públicas.
§ 6º. A delegação de serviço de saneamento básico não
dispensa o cumprimento pelo prestador do respectivo
plano de saneamento básico em vigor à época da
delegação.
§ 7º. Quando envolverem serviços regionalizados, os
planos de saneamento básico devem ser editados em
conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei.
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§ 8º. Exceto quando regional, o plano de saneamento
básico deverá englobar integralmente o território do ente
da Federação que o elaborou.
Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e
fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento
dos planos de saneamento por parte dos prestadores de
serviços, na forma das disposições legais, regulamentares
e contratuais.

Para a elaboração do presente Estudo serão utilizados também os
seguintes documentos de referência:
•

NBR 9.648/86: Estudo de concepção de sistemas 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

•

CONSEMA 128/2006: Dispõem sobre padrões de emissão de efluentes
líquidos em águas superficiais do Rio Grande do Sul

•

CONAMA 357/2005: Dispõem sobre a classificação dos corpos d’água e
diretrizes ambientais para seu enquadramento e dá outras providências

•

Agencia Nacional de Saneamento: http://www.anvisa.gov.br/institucional/

•

Ministério do Meio Ambiente: http://mma.gov.br/estruturas/cgti/_arquivos/

•

Ministério das Cidades: http://www.cidades.gov.br/

•

Fundação Nacional de Saúde: http://www.funasa.gov.br

•

Sistema

Nacional

de

Informações
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http://www.snis.gov.br/
•

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/

•

IBGE: http://www.ibge.gov.br

•

Secretaria Estadual da Saúde: http://www.saude.rs.gov.br

•

FAMURS: http://famurs.com.br

•

FEE: http://fee.tche.br

•

DATASUS: http://datasus.gov.br

•

SUS: http://saude.gov.br
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2

DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1

Histórico

O Município de Muitos Capões chamava-se, primitivamente, Raia da
Capoeira. A Capela de Santo Antônio dos Muitos Capões foi inaugurada no dia
13 de junho de 1901, pelo Vigário Pe. Mário Deluy, por cuja iniciativa foi
construída, tendo o fazendeiro Manuel Martins de Barros e sua esposa Polidora
Barros feito doação do terreno para a capela, praça e povoado. Nesse mesmo
ano de 1901, foi construída uma casinha, no início da raia e, nela, funcionou a
15ª Escola Pública de Vacaria, que teve como regente o professor José
Rodrigues Padilha.
Entre os primitivos povoadores do Distrito de Muitos Capões, destacamse os fazendeiros: Manuel Galvão dos Santos, falecido em 1923; Anastácio
Antônio da Costa, falecido em 1922, pai de D. Adelaide Moreira Nery, esposa
do Sr. Dinarte Nery dos Santos; Antônio Maria do Sacramento; Manuel Cabral;
Pedro de Sousa Godinho; Vilardo Moreira. Em 1908, Muitos Capões recebeu a
visita de Dom João Antônio Pimenta, Bispo Auxiliar de D. Cláudio José Ponce
de Leão, Bispo de Porto Alegre. Outro Bispo, que visitou Muitos Capões, foi D.
João Becker, em 19/03/1933, tendo como secretário o Pe. Alfredo Vicente
Scherer, seu sucessor e primeiro Cardeal de Porto Alegre.
Em 1918, entrava, em Muitos Capões, o primeiro automóvel, de
propriedade de Narciso Maccari, forte comerciante da Extrema. Em 1936,
tendo à frente da comissão Ramiro Hoffmann Godinho e Pedro Guagnini, foi
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construída a nova capela, que serviu para o culto até 1960, quando foi
inaugurado o novo templo, de alvenaria. Desde alguns anos, residem, na vila,
as Irmãs de São José, que lecionam no Ginásio Santo Antônio, inaugurado, em
1968, e auxiliam no culto religioso, atendido pelos Padres da Paróquia da
Catedral.
O Distrito de Muitos Capões foi criado, em 18/10/1917, por ato nº 52,
sendo intendente Severiano Borges Pereira. O Distrito possuía uma área de
400 Km². Graças à rodovia BR 285 e ao Ginásio Santo Antônio, Muitos Capões
era a única vila da região que progredia. A sede do atual Município está a 985
metros de altitude.
Em 1939, Muitos Capões inaugurava a primeira usina hidrelétrica do
Município, com grandes festejos, missa campal celebrada por D. Cândido
Bampi, discurso do Prefeito Dr. Sátiro Dorneles de Oliveira Filho, estando
presentes outras autoridades municipais. A usina de 18 quilovates estava
instalada no arroio da fazenda de Raimundo Nery dos Santos, a 1.300 metros
da então vila. Em 1978, a vila passou a receber energia elétrica da Companhia
Estadual de Energia Elétrica - CEEE. As reuniões sociais realizam-se, no Clube
União Capoense, que foi destruído por um incêndio, em 1976, sendo
construído um novo prédio de alvenaria, sob a direção de Adelgides Teixeira
Borges (falecido em 1977), Luiz Roveda, Osvaldo Hoffmann Nery e Alcides
Moreira.
O Ofício Distrital de Muitos Capões foi criado, em 1917, tendo como
escrivão Claro João Pereira, até 1938, seguido de Francisco José dos Santos,
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até 1944, de José Alves da Costa, até 1974 e daí, Rita E. Stoffel Mondadori.
Em 1977, o Estado encampou o Ginásio Santo Antônio, que vinha sendo
mantido pela comunidade. O Grupo Escolar Dom Frei Vital de Oliveira, que
funcionava, no antigo prédio, passou a ser integrado ao Ginásio Santo Antônio.
Por volta do mês de Março de 1993, numa tarde ensolarada, reuniram-se, nas
dependências do Clube União Capoense, um grupo de amigos que residiam
aqui na comunidade para tratar da ampliação dos telefones e formar a
Comissão da Associação de Moradores de Muitos Capões. Depois da reunião,
este grupo de amigos ficou jogando conversa fora, foi então que o Dr.
Herculano Leoni Rahde teve uma brilhante ideia: Emancipar esta pequena e
simples vila de Muitos Capões, alguns riram e ficou por isso mesmo. Depois de
alguns dias, reuniram-se novamente e aquela ideia foi um pouco mais adiante,
e já envolvia um número maior de pessoas.
Dr. Herculano Leoni Rahde juntamente com os demais amigos, Srs.
Orestes Roveda, Wolnei Teodoro de Oliveira Tschoepke, Dr. Itamar Bento Neri
Duarte, João Almir de Oliveira, Valdir Xavier Bilhar, Telmo Borges Rossi,
Osmar Oliveira, Mara Lúcia do Amarante Padilha e outros foram se
organizando. Esta ideia foi se concretizando, pois foram realizadas reuniões
em todas as localidades que faziam parte ou queriam ser emancipadas. O
município de Muitos Capões que conquistou sua independência políticoadministrativa,

independência

econômica,

vem

agora

conquistar

uma

identidade cultural própria através da Festa do Pinhão. A festa tem ainda o
objetivo de fortalecer economicamente o município além de proporcionar lazer

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - 2011

15

à comunidade de Muitos Capões e aos visitantes. A partir de 1996, Muitos
Capões começou a escrever uma nova história. Uma história que está sendo
escrita com muito trabalho, seriedade e comprometimento.

2.2

Localização

A cidade de Muitos Capões está localizada na região nordeste do
Estado do Rio Grande do Sul, região conhecida também como Campos de
Cima da Serra, distante, aproximadamente 278 km da capital Porto Alegre e a
143 km de Caxias do Sul (pela BR 116). A área territorial de Muitos Capões é
de 1.193,13 km², com altitude de 937 m.s.n.m. A área urbana do município é de
1,46 km².
As principais vias de acesso ao Município são a Rodovia BR 285,
cognominada Rodovia da Maçã, a qual corta o município de leste a oeste,
ligando-o à Lagoa Vermelha e Vacaria; e ao norte a Rodovia RS 456, a qual se
junta à BR 285 e dá acesso a Esmeralda.
A figura que segue mostra este cenário, apresentando as vias de acesso ao
Município.
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Figura 1 - Mapa da Região da Serra

ITEM
População
Área Territorial Total
Eleitorado
PIB Per Capita a preços correntes
Matrículas Ensino Fundamental
Matrículas Ensino Médio
Docentes Ensino Fundamental
Docentes Ensino Médio
Estabelecimentos de Saúde SUS
Receitas Orçamentárias Realizadas - Correntes
Despesas Orçamentárias Realizadas - Correntes
Valor do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Nº de Unidades Locais - Empresas

DESCRIÇÃO
2977 Habitantes
1.193,13 Km²
2377 Eleitores
R$ 53.381,09
531 Matrículas
105 Matrículas
34 Docentes
12 Docentes
03 Estabelecimentos
R$ 10.953.300,55
R$ 7.074.224,11
R$ 4.173.879,17
46

ANO BASE
2010
2010
2006
2008
2009
2009
2009
2009
2011
2008
2008
2008
2008
Fonte: IBGE

Tabela 1 – Principais Indicadores do Município
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2.3

Educação

O município de Muitos Capões possui três escolas, as quais abrangem
os níveis de ensino fundamental e médio. No total, são 590 alunos
matriculados nas instituições de ensino do município. Com relação à educação,
a taxa de alfabetização no município era de 88,60% no ano de 2000, segundo
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010). Ainda,
considerando-se o mesmo período, segundo PNUD, a taxa de alfabetização
para o Estado era de 93,35% (PNUD, 2010), o que demonstra que neste ano a
taxa de alfabetização municipal encontrava-se aquém da estadual.

2.4

Saúde

Não há hospitais no Município de Muitos Capões, porém o município
conta com três unidades básicas saúde (UBS), as quais não possuem leitos.
Quando há necessidade, os pacientes são transferidos para o Município
de Vacaria, onde são atendidos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.
Ainda, casos de maior complexidade são encaminhados para hospitais de
Caxias do Sul ou até mesmo Porto Alegre. O total de Autorizações de
Internações Hospitalares (AIH) por mês é de dezoito (18) (PREFEITURA
MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES, 2010).
Os exames laboratoriais básicos são realizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), em estabelecimentos credenciados na cidade de Vacaria. Os
exames de raios-X e mamografias são realizados no Hospital Nossa Senhora
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da Oliveira também no Município de Vacaria, todos através do SUS.
As três UBS existentes no município prestam serviços de atendimento
médico, odontológico e de enfermagem, e encontram-se bem distribuídas em
seu território: uma na Sede, uma no Capão Grande e outra na Vila Ituim.
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3

ATIVIDADES ECONÔMICAS
Segundo a FEE (2010), o município apresentou no ano de 2006 um

Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 38.771,00. Este valor se
apresenta acima do PIB per capita do Rio Grande do Sul (R$ 17.281,00 em
2008), e acima do PIB brasileiro, que foi de R$ 13.720,00 no ano de 2007,
conforme o Atlas Socioeconômico (RIO GRANDE DO SUL, 2000). A Figura 2
apresenta a distribuição da economia do município de Muitos Capões em
função das atividades ali desenvolvidas, segundo esta 75% da economia é
proveniente do setor agropecuário, 22,48% do setor de serviços e 2,52% do
setor industrial, de acordo com informações da Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul no ano de 2006 (FAMURS, 2010).

Figura 2: Distribuição da Economia por Setores

A atividade agropecuária é a principal fonte de renda do município
(75%), sendo que a agricultura representa 95% da renda do setor agropecuário
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e a pecuária propriamente dita, 5%. As principais atividades agropecuárias no
município são a produção de milho, de soja, de maçã e a criação de bovinos.

3.1

Agricultura – Atividades Temporárias

O Município possui aproximadamente 1.376 produtores rurais, incluindo
os pequenos, médios e grandes, e aproximadamente 60.000 hectares
cultivados, de acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico de Muitos Capões (2010). Na Tabela 2 são apresentadas
informações relacionadas às culturas temporárias no ano de 2008 (IBGE,
2010).

Tabela 2: Culturas Temporárias no Município - 2008

Conforme os dados acima apresentados observa-se que a cultura do
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tomate apesar de possuir uma menor área de cultivo é a cultura com maior
rendimento médio de kg por hectare. A soja possui o dobro de área plantada
em relação ao trigo, porém o rendimento médio em kg por hectare das duas
culturas é o mesmo.

3.2

Agricultura - Culturas Permanentes

As principais culturas permanentes cultivadas no município são: maçã,
uva, pêssego, laranja, limão e figo. Aproximadamente quatro produtores do
município produzem cerca de 37.500 toneladas ao ano de maçã em uma área
cultivada de 1.500 ha. A maior produção no Município é de maçã, seguida por
laranja (576 t/ano), uva (280 t/ano) e pêssego (35 t/ano).

Tabela 3: Culturas Permanentes - 2008
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3.3

PECUÁRIA

A atividade de pecuária no município compreende a criação de bovinos,
equinos, suínos, ovinos, aves de corte e postura. O rebanho mais significativo é
o de bovinos e o de menor expressão é a de suínos, em ambos os anos
analisados. A produção de leite do município no ano de 2008 foi de 2.130L/dia
(IBGE, 2010). A Tabela 4 apresenta os tipos de criação predominantes no
município e a quantidade de animais.

Tabela 4: Tipos de Criação e Quantidade de Animais – 2007/2008

3.4

Silvicultura e Extração Vegetal

Segundo o IBGE (2010) o município apresenta um valor de produção em
extração vegetal de R$ 47 mil no ano de 2008. A Tabela 5 mostra os produtos
da extração vegetal, e seu respectivo valor de produção. Já a Tabela 6
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apresenta os produtos oriundos da Silvicultura com os respectivos valores
decorrentes da sua comercialização.

Tabela 5: Extração Vegetal

Tabela 6: Produtos da Silvicultura

O Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura (ZAS) no Rio
Grande do Sul é um dos instrumentos de gestão ambiental utilizados para o
controle desse tipo de atividade no Estado. Esse zoneamento, publicado pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 2010, compreende um diagnóstico
integrado dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, definindo os
objetivos de conservação relativos à atividade nas unidades de planejamento,
de modo a avaliar os impactos envolvidos e fornecer as diretrizes de

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - 2011

24

sustentabilidade ambiental para a atividade, condicionadas ao seu caráter
dinâmico e orientativo para os processos de licenciamento ambiental da
silvicultura. Esse diagnóstico estabelece as Bacias Hidrográficas (BH) e as
Unidades de Paisagem Natural (UPN) como base para a definição de diretrizes
na atividade de Silvicultura. De acordo com SEMA (2010) as UPN são regiões
naturais homogêneas, estabelecidas mediante critérios de setorização do
território

pelas

suas

características

geomorfológicas,

fisionômicas

e

paisagísticas, com objetivo de servir para a definição das diretrizes de uso para
a atividade de silvicultura, respeitando as condicionantes de manutenção da
qualidade ambiental e objetivos de conservação propostos.
Com base nesse zoneamento, o município de Muitos Capões está
localizado na Unidade de Paisagem denominada PM5 (sigla G040 no trecho da
Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e sigla U010 no trecho da Bacia Hidrográfica
Apuaê-Inhandava), a qual apresenta restrições e potencialidades referentes
aos seus elementos. A unidade PM5, referente à região dos campos de altitude
no Planalto dos Campos Gerais. A vegetação é de Estepe Gramínea Lenhosa
com floresta de galeria e capões de Floresta Ombrófila. A região pertence às
Bacias Hidrográficas Taquari-Antas e Apuaê-Inhandava, abrange áreas de
nascentes e banhados, e apresenta topografia plana a levemente ondulada,
com altitudes que variam de 600 a 1000m. Entre os aspectos atuais e
relevantes dessa unidade, evidencia-se a grande importância paisagística em
função do ecossistema campo ser considerado a matriz paisagística da região,
estando as matas de araucária dispersas em forma de capões e
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acompanhando os cursos d’água.
A unidade é composta por municípios com intensa atividade agrícola,
quando os solos possuem condições para o cultivo. As principais culturas são a
soja e o milho. Na unidade também ocorrem grandes áreas com fruticultura
(maçã, uva e cítricas) e erva mate. A bacia hidrográfica foi utilizada como
unidade de planejamento para a definição dos limites iniciais de ocupação de
áreas pela atividade de silvicultura. Na definição destes limites, foi considerada
a alteração do nível atual de comprometimento dos recursos hídricos de cada
bacia hidrográfica, os quais são controlados pelo DRH e apresentados à
sociedade periodicamente através de relatórios.
Foram adotados os índices “Limite de Ocupação” e “Redutor de
Ocupação” para estabelecer as áreas que podem ser utilizadas pela
silvicultura. O índice “Limite de Ocupação” tem por objetivo estabelecer uma
regra geral de ocupação em função da disponibilidade hídrica de cada bacia
hidrográfica do Estado, e do índice “Redutor de Ocupação”, uma regra para
restringir os plantios naquelas bacias que já tem um comprometimento muito
alto no período de verão. Os “Limites de Ocupação” foram definidos
considerando uma ocupação máxima de 30%, valor intermediário aos
apresentados na proposta encaminhada pela Fundação Zoobotância à CTBio
do CONSEMA. Os “Redutores de Ocupação” foram definidos com base em
simulações desenvolvidas para avaliar o impacto das plantações na elevação
do comprometimento dos recursos hídricos.
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3.5

Serviços

A Tabela 07 apresenta a quantidade de empresas e autônomos
responsáveis pelo setor de serviços. Analisando estes dados observa-se que o
município de Muitos Capões ainda não possui muitos ramos de serviços,
porém estes cumprem as necessidades da população.

Tabela 07: Serviços

3.6

Comércio

As atividades comerciais desenvolvidas no município dão suporte às
atividades produtivas primárias e suprem as demandas da população. O
comércio corresponde a 22,48% da renda do setor terciário em 2006 (IBGE,
2010). Na Tabela 08 são listadas as instalações comerciais existentes no
município.
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Tabela 08: Instalações Comerciais
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4

HIDROGRAFIA
O município de Muitos Capões localiza-se na região hidrográfica

nacional de número 12, conhecida como Atlântico Sul, a qual se destaca por
abrigar um expressivo contingente populacional, pelo desenvolvimento
econômico e por sua importância para o turismo (ANA, 2010). Na divisão
hidrográfica estadual, o município possui território nas Regiões Hidrográficas
do Guaíba e do Uruguai, conforme mostrado na Figura 3:

Fonte: ISAM/UCS

Figura 3 : Muitos Capões em Relação a Bacias Hidrográficas do Brasil
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O município de Muitos Capões possui 97,57% de seu território localizado
na bacia Taquari-Antas, uma das contribuintes da região hidrográfica do
Guaíba. (SEMA, 2008). A bacia Taquari-Antas apresenta 21 sub-bacias,
subdivididas em função da importância dos afluentes de seu rio principal. Esta
área do município contribui em sua totalidade para a sub-bacia de número 09,
denominada Sub-Bacia do Rio Turvo/Humatã, conforme apresentado na Figura
3. O restante da área de Muitos Capões, correspondente a 2,43% de seu
território, localiza-se na Região Hidrográfica do Rio Uruguai, na bacia ApuaêInhandava, localizada na porção norte – nordeste do Estado, a qual drena para
o Rio Pelotas.
O município de Muitos Capões apresenta uma densa rede de drenagem
com rios de grande porte e bacia de tendência dendrítica, apresentando
lineamentos orientados em sua maior parte no sentido NE-SW e NW-SE. Podese dividir a hidrografia municipal em 4 grandes sub-bacias: bacia do Rio Ituim,
Rio da Telha, Rio Santa Rita, as quais integram a bacia do Rio Turvo, além da
sub-bacia do Arroio Cigana, cuja área de drenagem contribui para a bacia
Apuaê-Inhandava. Na Tabela 9 são apresentados os dados das sub-bacias do
município de Muitos Capões. A bacia de maior área corresponde ao Rio Turvo,
que abrange mais de 97% do município, e suas sub-bacias contribuintes, como
a do Rio Ituim, com uma área de 1346,73 km², Rio Santa Rita 560,96 km² e Rio
da Telha, com 481,41 km². Estas bacias comportam ainda outras microbacias
formadas por afluentes também expressivos em volume de água e área de
drenagem.
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Tabela 09: Parâmetros das principais sub-bacias hidrográficas de Muitos Capôes

4.1

Sub-Bacias Hidrográficas

4.1.1 Bacia do Rio Ituim

A sub-bacia do Rio Ituim abrange a metade leste do município,
cruzando-o em sentido nordeste-sudeste, sendo composta por contribuintes
que se destacam pela intensa rede de drenagem, como os Arroios Passo
Fundo, Espeto, Passo do Velinho e Bartelli. Suas nascentes localizam-se na
porção nordeste do município de Muitos Capões em altitudes superiores a 940
metros, onde correm rios de planalto cujos escoamentos são rápidos com
tempos de concentração menores. O rio Ituim apresenta uma variação
hipsométrica superior a 500 metros desde sua nascente até a foz. Esta bacia
possui cerca de 50% de sua área inserida no município, sendo considerada a
segunda maior em tamanho. Apresenta classes clinográficas variáveis, com
declividades entre 03 e 13%, com poucas regiões em que este valor é superior.
Quanto ao uso do solo na bacia, verifica-se uma variabilidade entre todas as
atividades, com predomínio de campo nativo e solo exposto.
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4.1.2 Bacia do Rio da Telha

A bacia do Rio da Telha situa-se ao sul do município, sendo o limite
natural entre Muitos Capões e os municípios de Campestre da Serra e Ipê.
Seus contribuintes de maior importância são os Arroios Maria Inácia e Arroio
Reserva, cujas nascentes localizam-se nos municípios de Vacaria e Campestre
da Serra, respectivamente. Esta microbacia está totalmente inserida na bacia
do Rio Ituim, com a menor representatividade em relação ao município, uma
vez que possui apenas 17% de sua área inserida nos limites de Muitos
Capões. O uso do solo predominante na área municipal é campo nativo,
apresentando algumas porções de lavoura temporária e solo exposto.
Apresenta altitudes de 700 metros, sendo que na região do vale do Rio da
Telha aparecem cotas inferiores a 500 metros.

4.1.3 Bacia do Rio Santa Rita

Na porção oeste do município localiza-se a bacia do Rio Santa Rita, o
qual passa a ser denominado Rio Turvo na confluência com este. Possui vários
arroios com rede de drenagem densa, sendo alguns o Arroio do Barreiro e
Arroio Ligeiro. No trecho onde este rio denomina-se Turvo, aparecem dois
outros contribuintes: o Arroio Ceroula e o Arroio Monjolinho. O Rio Turvo é o
limite natural entre Muitos Capões e André da Rocha. Já o Rio Santa Cruz
limita o território municipal com Lagoa Vermelha. A área desta bacia abrange a
metade oeste de Muitos Capões, cruzando-o também em sentido nordeste-
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sudeste. As principais nascentes localizam-se ao norte em altitudes superiores
a 880 metros. Assim como o rio Ituim, o Rio Santa Rita possui um desnível em
seu perfil superior a 500 metros, desde a nascente até a foz. Como uso e
ocupação de solo predominam solo exposto juntamente com campos,
característica da região dos Campos de Cima da Serra.

4.1.4

Bacia do Arroio Cigana
Ao norte do município encontra-se a bacia do Arroio Cigana, que drena

para a bacia Apuaê-Inhandava, sendo este limite natural entre Muitos Capões e
Esmeralda. Esta bacia possui 26,04% de sua área de drenagem inserida em
Muitos Capões. Das bacias do município, esta é a menos representativa,
correspondendo a 2,43%. Localiza-se em altitudes elevadas superiores a 880
metros, sendo caracterizada pela presença de solo exposto, em relação ao uso
e cobertura do solo.

4.1.5 Bacia do Rio Turvo/Humatã
A Bacia do Rio Turvo/Humatã também é considerada um das maiores
áreas de drenagem do Rio Taquari-Antas, com 3.780 km², abrigando rios
importantes como o Turvo, Ituim e Rio da Prata. Suas nascentes localizam-se
em altitudes superiores a 900 metros. Todas as bacias, com exceção do Arroio
Cigana drenam para o rio Turvo.
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4.2

Obras Hidráulicas

Os açudes existentes na área do município foram identificados através
de imagem de satélite. Estes sistemas lacustres (reservatórios), juntamente
com recursos hídricos possíveis de serem visualizados na imagem de satélite
representam uma área superficial de 4,3 km², equivalente a 0,36% do
município. As características geomorfológicas da região, com vales estreitos e
profundos e uma rede de drenagem densa, associadas a áreas com declive
acentuada, conferem às bacias hidrográficas nas quais Muitos Capões está
inserido a característica de elevado potencial hidrelétrico. Por esta razão a
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) inventariou em 1993 os locais
mais adequados para construção de barragens. Com o início do licenciamento
destes empreendimentos, a FEPAM realizou um diagnóstico objetivando
identificar as áreas onde os impactos ambientais decorrentes da implantação
das usinas hidrelétricas seriam mais significativos, orientando o processo de
licenciamento ambiental (FEPAM, 2002). No município de Muitos Capões já
está em operação uma usina (PCH Saltinho), e há estudos de viabilidade
técnica e ambiental para outros 10 empreendimentos, além da ampliação da
Usina Saltinho. Alguns desses empreendimentos estão condicionados a
licenciamento específico, sem a realização de EIA/RIMA, enquanto outros, por
apresentarem impactos de maior magnitude, necessitam a elaboração de um
estudo de impacto ambiental. A Tabela 10 apresenta os empreendimentos
inventariados na região correspondente ao município de Muitos Capões.
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Tabela 10 – Impreendimentos em operação

O mapa da Figura 04 apresenta as obras hidráulicas existentes no
município de Muitos Capões, bem como os potenciais hidroelétricos
identificados no estudo referente ao diagnóstico ambiental da bacia TaquariAntas (2002). Alguns empreendimentos já estão em processo licenciatório,
como o caso das PCHs Morro Grande, localizada no rio Ituim e Santa Carolina,
que deverá ser construída no Rio Turvo. Destacam-se ainda outras obras civis
de grande porte, como pontes de travessias dos principais rios, como as
localizadas na BR 285 sobre o Rio Santa Rita e Rio Ituim. Além de outras
pequenas passagens rodoviárias sobre os cursos d’água, cita-se ainda a ponte
ferroviária sobre a foz do Rio Ituim que liga Muitos Capões a André da Rocha.
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Fonte: ISAM/UCS
Figura 04 – Identificação das Obras Hidráulicas no Município de Muitos Capões

4.3

Qualidade das Águas Superficiais

A bacia Taquari-Antas possui 11 estações de monitoramento da
qualidade das águas monitoradas pela FEPAM. A localização destas estações
é apresentada na Tabela 5.16. Nenhuma destas estações se localiza nas
proximidades de Muitos Capões. Na rede oficial do Rio Grande do Sul, bem
como na rede nacional, não existem estações que permitam verificar a
qualidade das águas superficiais do município.
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Tabela 11 – Estações de Monitoramento da bacia Taquari Antas operadas pela FEPAM

Para avaliação da qualidade das águas de algumas bacias inseridas no
município, utilizou-se dados do projeto denominado “Diagnóstico qualiquantitativo das águas da Região do Planalto dos Campos Gerais – Campos
de Cima da Serra”. Este projeto foi executado pelo Instituto de Saneamento
Ambiental (ISAM) através de uma parceria entre a Universidade de Caxias do
Sul (UCS), Ministério da Educação e as prefeituras municipais, que atuam em
áreas correlatas à do projeto, na região dos Campos de Cima da Serra. O
principal objetivo do projeto é a avaliação da qualidade das águas da região
com busca de informações secundárias sobre quantificação dos recursos
hídricos, através da análise qualitativa das águas superficiais dos municípios
da região dos Campos de Cima da Serra, mais especificamente em Vacaria,
Bom Jesus, São Francisco de Paula, Jaquirana, São José dos Ausentes,
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Cambará, Muitos Capões e Monte Alegre dos Campos.
Em relação a Muitos Capões, o monitoramento ocorreu mais
especificamente em três pontos distribuídos na bacia do Rio Ituim, com
periodicidade mensal em três campanhas de amostragem no período de Junho
a Agosto de 2009. Salienta-se que estes dados permitem uma conclusão
alusiva da qualidade de água no município, uma vez que corresponde a um
curto período de monitoramento. Para as outras bacias, como do Rio Santa
Rita, Turvo e Telha, devem ser realizadas campanhas de monitoramento para
uma caracterização completa. Destaca-se ainda que somente através do
estabelecimento de uma rede de amostragem consistente dentro da bacia será
possível obter indicativos do funcionamento natural dos recursos hídricos,
indicando sua qualidade associada ao regime de variação do volume de água
(FINOTTI et al., 2009).
A Tabela 12 apresenta os dados referentes ao monitoramento de 36
parâmetros de qualidade de água analisados. De acordo com os valores
obtidos nas campanhas analisadas, pode ser verificado que o Rio Ituim possui
águas de boa qualidade, com concentrações de oxigênio elevadas (superiores
a 8 mg/L), reduzida carga orgânica, características de rios de planalto, os quais
possuem grande volume de água e diversas regiões de aeração, como
cachoeiras e corredeiras.
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Tabela 12: Dados da qualidade de água do Rio Ituim

De acordo com a Resolução CONAMA 57/2005, que dispõe sobre a
classificação dos corpos hídricos em função de seus usos dentro da bacia, as
águas podem ser enquadradas em classe 1 e 2 na maioria das campanhas.
Cagliari (2009) comenta que de um modo geral as águas da Bacia Hidrográfica
do Rio Ituim são alcalinas (pH = 7,0). A concentração dos metais tóxicos, como
é o caso do bário, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e níquel estão abaixo do
limite para águas doces Classes 1. Os metais não tóxicos (manganês, sódio,
alumínio, cobre, zinco e ferro) também encontrados em águas naturais,
ocorrem em concentrações baixas no Rio Ituim. Concentrações de nitrato
elevadas foram encontradas nos três pontos monitorados na primeira
campanha ocorrida no mês de julho, indicando poluição remota por carga
orgânica. O mapa da Figura 5 apresenta a localização dos pontos de
amostragem de qualidade de águas nas bacias de Muitos Capões, bem como
as sub-bacias e os postos fluviométricos instalados.
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Figura 5: Microbacias, Postos fluviométricos e pontos de amostragem de qualidade de água

4.4

Disponibilidade dos Recursos Hídricos

A vazão dos cursos d’água é de substancial importância em estudos
hidrológicos, pois influencia o comportamento hidráulico do rio, a capacidade
de depuração dos despejos de afluentes (VON SPERLING, 2007), e
principalmente na definição da quantidade de água disponível para os diversos
usos de água dentro da bacia hidrográfica.
Os estudos hidrológicos dependem de uma série de dados consistidos,
que são obtidos através de redes de monitoramento compostas por postos de
observação ou postos fluviométricos (SANTOS et al., 2001). De acordo com a
Agência Nacional das Águas (ANA), existem oito postos de observação
instalados nos rios de Muitos Capões, sendo que três estão desativados.
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Outros postos não possuem dados disponibilizados pelo sistema Hidroweb da
ANA. Apenas a estação denominada Ponte Santa Rita (86340000), localizada
no rio Santa Rita, e a estação PCH Saltinho (86400001) possuem dados
disponíveis para análise. Em virtude da ausência de dados, a análise da
disponibilidade hídrica dos rios da região torna-se restritiva. Os dados das
estações foram trabalhados utilizando o software Hidro 1.2 (ANA, 2010). A
Tabela 13 apresenta as informações das estações fluviométricas localizadas
em Muitos Capões.

Tabela 13 – Postos Fluviométricos
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Uma das ferramentas de análise em hidrologia é a curva de
permanência. Esta relaciona a vazão ou nível de um rio e a probabilidade de
ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor da ordenada. Geralmente, esta
função hidrológica é utilizada em estudos hidrelétricos, navegação, qualidade
de água e outros. A Figura 6 apresenta o gráfico da curva de permanência do
posto fluviométrico Ponte Santa Rita, localizado na seção do Rio Santa Rita,
em altitudes mais elevadas de Muitos Capões. Desta curva podem ser
retiradas as vazões de referência Q90 e Q95, as quais são respectivamente
1,53 m³/s e 1,13 m³/s, ou seja, representam vazões em que 90 (e 95%) dos
dados diários da vazão são iguais ou superiores a ela. O rio apresenta vazões
máximas de 32,6 m³/s e média anual de 8,43 m³/s. Estas vazões tendem a
aumentar em direção a foz, onde o rio Santa Rita recebe a influência de vários
tributários, além de confluir com o Rio Turvo, o qual possui vazões expressivas.
Destaca-se ainda que esta seja uma estimativa inexata, pelo fato da
série apresentar várias inconsistências. A análise das vazões reais existentes
próximas a foz está condicionada à existência de séries consistentes de dados.

Fonte: ISAM/UCS
Figura 6: Curva de Permanência de vazões Ponte - Santa Rita (86340000)
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Segundo Von Sperling (2007), pela forma da curva de permanência podem ser
feitas inferências sobre as características da bacia hidrográfica e o
correspondente regime hidrológico.
A Figura 7 apresenta a curva de permanência para vazões mensais do
posto fluviométrico da PCH Saltinho, cujos valores correspondem a área de
drenagem de duas grandes bacias: a bacia do Rio Ituim e a bacia do Rio da
Telha. Os dados foram disponibilizados pela CPFL Energia (2010).

Fonte: ISAM/UCS
Figura 7: Curva de Permanência de Vazões - PCH Saltinho

A estação PCH Saltinho apresenta 29 anos de dados de vazões médias
mensais. De acordo com a Figura 7, obtém-se que a vazão mínima Q95 é de
3,6 m³/s, ou seja, em 95% do tempo a vazão é igual ou superior a 3,6 m³/s. As
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vazões máximas ultrapassam os 200 m³/s. Trata-se de um rio com boa
disponibilidade hídrica.
As vazões médias mensais para um período de 29 anos é apresentada
na Figura 8. As maiores médias são encontradas no período de junho a
outubro, com valores próximos a 50 m³/s, correspondendo ao período com
maior precipitação.

Fonte: ISAM/UCS
Figura 8: Vazões Médias Mensais (29 anos) - PCH Saltinho

A média anual corresponde a 31,2 m³/s, valor oito vezes superior a
média anual dos rios da região hidrográfica nacional na qual a bacia está
inserida. Esse volume de água é propício para a geração de energia
hidroelétrica, sendo que este uso já é empregado através da Usina Saltinho,
uma das mais antigas do Rio Grande do Sul, com capacidade de geração de
800 kW (ANEEL, 2010).
No intuito de analisar a distribuição espacial da oferta de água das
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bacias do Rio Ituim e Rio da Telha, foram determinadas as contribuições
intermediárias específicas das mesmas. Calculou-se a área de drenagem das
bacias (1.211,4 km²), considerando a vazão média anual no posto fluviométrico
PCH Saltinho. Como resultado obteve-se um valor 37,79 L/s.km², o qual é
superior a média brasileira que é de 20,9 L/s.km² (ANA, 2009), caracterizando
a região como produtora de água.
Por uso consuntivo entende-se como sendo aquele em que há uma
redução na quantidade hídrica, diminuindo sua disponibilidade e, em alguns
casos, sua qualidade (SCHNEIDER et al., 2009). Este tipo de uso está
geralmente associado ao abastecimento público, criação de animais,
agricultura e indústrias. Os principais usos consuntivos da água identificados
no município de Muitos Capões estão relacionados ao consumo humano,
criação animal, irrigação e uso industrial. As estimativas das demandas para os
usos consuntivos seguem metodologia semelhante à aplicada no Plano
Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007).
De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA, 2009), a demanda
de água corresponde à vazão de retirada, ou seja, à água captada destinada a
atender os diversos usos consuntivos. Uma parcela dessa água captada é
devolvida ao ambiente após o uso, denominada vazão de retorno (obtida a
partir da vazão de retirada, multiplicando esta por um coeficiente de retorno
característico de cada tipo de uso). A água não devolvida, ou vazão de
consumo, é calculada pela diferença entre a vazão de retirada e a vazão de
retorno. A análise de cada uso consuntivo buscou estabelecer estimativas para
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vazões de demanda, consumo e retirada.
4.4.1

Abastecimento Humano

As vazões do abastecimento humano foram obtidas pelo produto entre o
número de habitantes e o consumo per capita normalmente adotado para a
população e as características do município. Na estimativa do consumo pela
população urbana utilizou-se o mesmo valor per capita disponibilizado no Plano
Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007), onde foi
estabelecido um valor de 125 L/hab.dia para municípios com população inferior
a 5.000 habitantes. Para população rural, utilizou-se o coeficiente de retirada
per capita rural definido para o Estado do Rio Grande do Sul (ONS, 2003) e
assim foram obtidos os valores da Tabela 14, calculados para atual população
do município. Considerou-se que as demandas para o abastecimento urbano
são constantes, não sendo aplicado o fator de sazonalidade.

Tabela 14: Estimativa da demanda hídrica para abastecimento humano

A demanda hídrica para o abastecimento humano é atendida por
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mananciais subterrâneos, correspondendo a 100% do atendimento que é
realizado apenas em 34,08% do município pela prefeitura. O restante da
população (65,92%) é abastecido por nascentes e poços de propriedade
particular (BRASIL, 2009) O volume total estimado para o abastecimento
humano é de 351 m³/dia, sendo 52,6% para demanda urbana e 47,4% para a
demanda rural, representativo de um volume de 166,375 m³/dia. A Tabela 15
apresenta um comparativo entre as demandas de Muitos Capões, as bacias
onde o mesmo está inserido, suas respectivas regiões hidrográficas e por fim
um panorama geral em relação ao estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: IBGE
Tabela 15 – Comparativo das demandas para abastecimento humano entre o município, bacia, região
hidrográfica e estado.

De maneira geral, verifica-se uma tendência nas diversas áreas de
planejamento (município, bacia hidrográfica, estado) cujas demandas para a
população urbana são maiores da população rural. A menor disparidade
encontra-se ainda no município de Muitos Capões, onde a população rural
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corresponde a 47,4% da população total, diferentemente da região hidrográfica
do Guaíba que apresenta municípios essencialmente urbanos, cuja população
urbana corresponde quase a 87% do total.
A Tabela 16 apresenta o resumo das vazões de captação (demanda), de
consumo e de retorno referentes ao abastecimento da população urbana e
rural. O coeficiente de retorno adotado foi de 80%, conforme recomenda a
Norma NBR nº 9.649/86 (ABNT, 1986).

Tabela 16 – Demandas, Consumo e Retornos referentes à população urbana e rural de Muitos Capões

4.4.2 Produção Animal

O consumo por criações foi obtido a partir da metodologia proposta por
Rebouças (1999), o qual apresenta um coeficiente de consumo por cabeça de
cada espécie, sendo estes valores apresentados na Tabela 17. Os dados de
rebanhos do município foram obtidos no IBGE (2010).
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Tabela 17 – Consumo Unitário por tipo de rebanho

Os

estudos

utilizados

como

subsídios

apresentam

valores

correspondentes ao consumo utilizado propriamente na dessedentação de
animais, incluindo a demanda associada à criação destes. Para análise das
demandas, foi desconsiderada a sazonalidade, admitindo-se que estas estão
distribuídas uniformemente ao longo do ano. Ainda que sejam verificadas
variações no consumo, estão não são consideradas significativas (ECOPLAN
ENGENHARIA, 2007). A Tabela 18 apresenta a demanda hídrica estimada
para a criação animal.

Tabela 18 – Demanda hídrica para criação animal
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A partir do produto dos rebanhos pelo consumo per capita de cada
animal, obteve-se que diariamente os rebanhos do município necessitam de
1.692,80 m3 de água. A quantidade de água necessária para abastecimento
das atividades pecuárias representa cerca de cinco vezes o volume estimado
para a população. A Tabela 19 apresenta o resumo das vazões de captação
(demanda), de consumo e de retorno referentes a demanda hídrica necessária
para a criação animal. O coeficiente de retorno adotado foi de 20%, segundo
metodologia aplicada em ONS (2003).

Tabela 19 – Consumos e Retornos relativos à criação animal

4.4.3 Indústrias

Para determinação das demandas do uso industrial, seguiu-se a mesma
metodologia utilizada no Plano Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN
ENGENHARIA, 2007). A metodologia está baseada no número de indústrias
por município e na demanda hídrica média por indústria (obtida a partir dos
dados do cadastro de outorgas do DRH/SEMA). O número de indústrias foi
obtido junto ao cadastro da prefeitura municipal, e para demanda hídrica por
indústria utilizou-se o valor proposto pelo DRH/SEMA, o qual definiu como
sendo 0,003 m³/s ou 3,0 L/s. A Tabela 20 apresenta o volume estimado para o
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uso industrial no município de Muitos Capões, estabelecendo um comparativo
com as bacias e regiões hidrográficas nas quais o mesmo se insere, bem como
com os valores estaduais.

Tabela 20 – Demanda hídrica para uso industrial

Em relação à demanda industrial de Muitos Capões, esta não é muito
expressiva. O município tem característica rural, apresentando poucas
indústrias – cinco, segundo os dados de dezembro de 2009. Corresponde a
menos de 1% da demanda industrial exigida na bacia Taquari-Antas e a fração
diminui quando comparada com as regiões hidrográficas e o estado. A Tabela
21 apresenta o resumo das vazões de captação (demanda), de consumo e de
retorno referentes à demanda hídrica industrial. O coeficiente de retorno
adotado foi de 80%, segundo metodologia aplicada em ONS (2003).
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Tabela 21 – Demanda, Consumos e Retornos relativos ao consumo industrial

4.4.4 Irrigação

A estimativa da demanda hídrica para a irrigação foi realizada a partir do
cadastro de outorgas do DRH/SEMA (2007). Nesta categoria de irrigação estão
incluídos os sistemas de irrigação por pivô central, aspersão e gotejamento.
Relativo à irrigação no município de Muitos Capões não foi apresentado
parecer técnico sobre este assunto devido à ausência de dados acerca do
mesmo.
Aguarda-se o repasse destes por parte do DRH para elaboração de
parecer técnico.

4.4.5 Usos não Consuntivos

Nos usos não consuntivos, não há consumo da água, podendo, porém,
ocorrer alterações na qualidade desta. Este tipo de situação é verificado em
casos como turismo/lazer, pesca navegação, geração de energia, mineração,
preservação ambiental, controle de cheias entre outros. Dos usos consuntivos
citados, apenas dois se destacam no município de Muitos Capões. O primeiro é
a geração de energia, uma vez que a região apresenta potencial
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hidroenergético em função de sua malha hidrográfica densa. O aproveitamento
energético, porém, deve estar subsidiado por estudos de viabilidade técnicaeconômica e principalmente ambiental. Em Muitos Capões, como já citado, há
uma PCH em operação (PCH Saltinho), e já está sendo estudada a sua
ampliação,

além

de

outros

10

empreendimentos

que

aguardam

a

complementação dos estudos para obterem a licença de instalação, ou ainda
encontram-se na fase de elaboração da avaliação ambiental.
O turismo e lazer são atividades que também merecem destaque quanto
aos usos não-consuntivos. A principal característica da demanda não
consuntiva de água para o Lazer, Recreação e Turismo é que esta não
depende especificamente de uma determinada quantidade de água. Depende,
na realidade, da manutenção das condições naturais do recurso hídrico
(FEPAM, 2004). A demanda do setor de lazer está diretamente associada à
quantidade de água necessária a manutenção e conservação ambiental. Entre
as potencialidades naturais existentes no município de Muitos Capões, citamse: camping Santa Rita/cascata do Rio Santa Rita; fazenda interiorana que
apresenta as Quatro Quedas da Sanga Jovelina; e o Salto do Arroio
Pessegueiro.
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5

CLIMATOLOGIA
O clima de Muitos Capões é classificado, segundo o método de

Köeppen, como Cfb, (MORENO, 1961) o qual indica climas temperados com
chuva distribuída ao longo do ano. Apresenta uma particularidade regional
representada pela fórmula Cfbl-Ia, região morfoclimática do Planalto Basáltico
Superior com altitudes superiores a 600m, estações do ano em que ocorrem
temperaturas acima de 22ºC e meses que marcam invernos com temperaturas
médias inferiores a 10ºC. As regiões morfoclimáticas do Estado são
apresentadas na Figura 9:

Fonte: MORENO, 1961
Figura 9 – Regiões Morfoclimáticas do Rio Grande do Sul

O município não possui postos de observações climáticas ou postos
climatológicos instalados dentro de seus limites territoriais. Portanto, o
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diagnóstico

climático

municipal

foi

apoiado

por

dados

de

estações

climatológicas próximas à localização do município. Quanto aos dados
pluviométricos, utilizou-se de séries disponíveis em postos presentes no
município e próximos do mesmo.
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6

TOPOGRAFIA
A região abrangida pelo município faz parte da Bacia Sedimentar do

Paraná, que é uma bacia intracratônica de idade Paleozóica-Mesozóica,
caracterizada pela presença de sequências de rochas sedimentares e rochas
ígneas vulcânicas.
As rochas ígneas vulcânicas pertencem a Formação Geológica Serra
Geral, cuja origem esteve relacionada a diversos eventos vulcânicos que
ocorreram quando da ruptura dos continentes da América do Sul e África (parte
do Gondwana), iniciados a partir do período Cretáceo. Como consequência
dessa ruptura foram formados diversos derrames de lavas, que representam
uma das maiores manifestações vulcânicas já ocorridas na Terra e que
ocuparam uma área aproximada de 1.200.000 km2. O evento vulcânico
perdurou por um intervalo aproximado de 10 milhões de anos, sendo que sua
idade geocronológica está situada entre o intervalo de 138 a 128 milhões de
anos (RENNE et al., 1992).
A Formação Geológica Serra Geral é caracterizada pela ocorrência de
uma sequência de rochas vulcânicas ácidas e por uma sequência de rochas
vulcânicas básicas e intermediárias que formam um pacote de rochas com
espessura média de 800 metros e máxima de 1500 metros (ROISENBERG;
VIERO, 2002). No Rio Grande do Sul há a ocorrência de basaltos do tipo baixo
titânio, denominados de tipo Gramado, intercalados por derrames de
constituição intermediária (rochas andesíticas e andesitica-basálticas) e
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derrames ácidos afíricos, denominados do tipo Palmas e Chapecó (Figura 10).

Fonte: Roisenberg; Viero, 2002
Figura 10 – Mapa Geológico do Rio Grande do Sul

Na área de abrangência do município, segundo levantamento realizado
pela CPRM (1998) e segundo o Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do
Sul (Escala 1:750. 000 – CPRM) há a ocorrência de rochas vulcânicas
pertencentes as seguintes unidades:
I) Esmeralda;
II) Paranapanema;
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III) Palmas/Caxias.

Figura 11 – Mapa Geológico de Muitos Capões

As unidades Esmeralda e Paranapanema são as predominantes na área
do município, sendo que para sul e sudoeste há uma pequena ocorrência de
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rochas vulcânicas pertencentes à unidade Palmas/Caxias. A unidade
Esmeralda é caracterizada por litologias do tipo basaltos, caracterizados por
baixa concentração de TiO2. Estão representadas por rochas basálticas de
textura fanerítica muito fina a afanítica e coloração preta a cinza escura,
dispostas em diferentes derrames. Podem apresentar vesículas e amígdalas de
tamanhos milimétricos a centimétricos, preenchidas por quartzo, calcedônia,
opala e zeolitas. Em algumas situações podem conter pequenas concentrações
de cobre nativo.
A unidade Paranapanema é caracterizada por rochas basálticas de
textura fanerítica fina, de coloração escura (cinza escura a preta), com zonas
vesiculares a amigdaloides espessas. O preenchimento das amigdalas é dado
por quartzo (ametista, cristal de rocha, calcedônia e ágata), zeolitas,
carbonatos, seladonita, cobre nativo e barita. Nesses derrames estão
localizadas a maior concentração de jazidas de ametista do Estado do Rio
Grande do Sul.
A unidade Palmas/Caxias é caracterizada por litologias do tipo riodacitos
e riolitos de coloração cinza clara a cinza esverdeada a azulada, textura
fanerítica fina e aspecto mosqueado (pontos esbranquiçados). Essas rochas
estão dispostas em derrames, com espessuras médias de 50 metros, que se
caracterizam por uma zona basal maciça, por uma zona central marcada por
uma ampla disjunção horizontal ou tabular e por uma zona de topo vesicular a
amigdalóide. Na zona basal ocorrem comumente vitrófiros, que são rochas
maciças com baixo grau de fraturamento, afaníticas, de coloração preta a
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marrom avermelhada com um leve brilho superficial.
Também podem ocorrer brechas vulcânicas na base dos derrames. A
zona central é caracterizada pelos riodacitos, apresentando disjunção
horizontal de espaçamento centimétrico a decimétrico. No topo há a ocorrência
de riodacitos ou riolitos com presença de vesículas e amígdalas geralmente
preenchidas por minerais de quartzo e carbonatos.
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7

ORDENAMENTO TERRITORIAL
O Plano Diretor Municipal de Muitos Capões divide o território em Zona

Rural e Zona Urbana. A Zona Urbana do município corresponde a
aproximadamente 0,123% da área total do município.
A Zona Rural apresenta as seguintes localidades: Capão Grande, Bom
Retiro, Fazenda das Laranjeiras, Ituim, Morro Grande, Encruzilhada São
Sebastião, Várzea dos Antunes e Santa Rita, também fazem parte da zona
rural as áreas que se destinam ao uso florestal e agropecuário.

Figura 12 – Ordenamento Territorial Urbano de Muitos Capões
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8

VEGETAÇÃO
O município de Muitos Capões, situado no nordeste rio-grandense,

encontra-se numa região com predomínio de campos (Estepe GramíneoLenhosa), onde as florestas com Araucária angustifólia (Floresta Ombrófila
Mista) se distribuem de forma marcante ao longo dos cursos d’água e sob a
forma de capões de diferentes dimensões.
A Floresta Ombrófila Mista no município de Muitos Capões ocorre em
áreas florestais primárias ou secundárias, em estágios médio e/ou avançado de
regeneração, principalmente na forma de florestas de galeria ou de capões,
onde se encontra com presença dominante a Araucária angustifolia (araucária),
assim como outras espécies arbóreas: Ilex brevicuspis (caúna), Ilex
paraguariensis (erva-mate), Sloanea monosperma (carrapicho), Matayba
elaegnoides (camboatá-branco), Sebastiania brasiliensis (leiteirinho), Vernonia
discolor (vassourão-vermelho). Além de outras espécies de canelas, como as
imbúias, e espécies da família das Fabaceae, como o angico (Parapiptadenia
rigida) e agrápia (Apuleia leiocarpa). No estrato inferior encontram-se espécies
como Allophylus edulis (chal-chal) e Allophyllus guaraniticus (chal-chal),
Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Myrsine guianensis (capororoca),
Myrciaria tennella (camboim), Rollinia rugulosa (araticum), e em alguns locais
há presença de populações de Merostachis multiramea (taquaruçu). Em meio a
essa vegetação pode-se encontrar subdivisões fisionômicas, como as
formações de Xaxins (Dicksonia sellowiana).
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A paisagem das matas é marcada pela presença da já citada araucária,
compondo com outras espécies, no conjunto, a fisionomia conhecida como
“Mata Redonda”. Tal fisionomia é realçada na paisagem pela presença de
grandes espaços ocupados por vegetação herbácea, os campos de cima da
serra, onde a zona de transição entre o campo e a mata é evidenciada pela
presença

de

espécies

como

Schinus

molle

(aroeira-salso),

Schinus

weinmanifolius (aroeira-do-campo), Sebastiania commersoniana (branquilho),
além de Dicksonia sellowiana (xaxim-bugio) (IBAMA, 2009) ocorrendo em mata
fechada onde a umidade é elevada.
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9

FAUNA
A legislação nacional em vigor, no que tange a fauna, é baseada em

grande parte na Lei nº 5.197/67 (BRASIL, 1967) que dispõe sobre proteção à
fauna, com a inclusão de alguns artigos pela Lei nº 7.653/88 (BRASIL, 1988), e
redação sobre as unidades de conservação dadas pela Lei nº 9.985/00
(BRASIL, 2000), entre outras alterações. Entre outros pontos, essa lei proíbe o
comércio de espécimes da fauna silvestre, dispõe sobre a caça e estabelece a
licença para coleta por cientistas. Destaca-se ainda, a nível nacional, a Lei nº
9.605/98 (BRASIL, 1998), conhecida como Lei dos Crimes Ambientais,
regulamentada pelo Decreto nº 6.514/08 (BRASIL, 2008) que substituiu o
Decreto nº 3.179/99 (BRASIL, 1999), estabelecendo as penas e multas a
serem aplicadas sobre as infrações ambientais, inclusive crimes contra a fauna.
No Rio Grande do Sul, particularmente, tem-se a Lei nº 11.520/00 (RIO
GRANDE DO SUL, 2000), que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do
Estado, que em seu artigo 165 protege as espécies de animais nativos do
Estado. A mesma considera bens públicos, de uso restrito as espécies da
fauna silvestres autóctones, bem como as migratórias, em qualquer fase de
seu desenvolvimento, seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, hábitats e
ecossistemas necessários a sua sobrevivência. Destaca-se ainda o Decreto nº
34.256/92 (RIO GRANDE DO SUL, 1992), que cria o Sistema Estadual de
Unidades de Conservação – SEUC e o Decreto nº 38.814/98 (RIO GRANDE
DO SUL, 1998), que o regulamenta.
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O município de Muitos Capões inclui em seus domínios formações
vegetais que compreendem a Floresta Ombrófila Mista e a Estepe GramíneoLenhosa. Com relação à fauna, um fator muito relevante nesse município é a
presença da Estação Ecológica de Aracuri, que se constitui em um importante
refúgio para a fauna da região, concentrando Considerável número de espécies
e de indivíduos, incluindo espécies ameaçadas nacional e regionalmente, e que
garante a conservação de uma amostra da Floresta Ombrófila Mista nessa
região. Abriga um número significativo de aves e mamíferos de grande e médio
porte, sendo que isso pode estar relacionado à farta alimentação existente no
local em comparação com seu entorno. Um dos propósitos da criação dessa
Estação foi a proteção do papagaio-charão (Amazona pretrei), pois a mesma
tem sido considerada como um importante ponto de dormitório e alimentação
da espécie em épocas da produção do pinhão (Figura 13). Porém, hoje se
tornou uma área secundária na estratégia de sobrevivência da espécie em
relação a sua situação anterior.

Fonte: Plano de Manejo Estação Ecológica de Aracuri 2008
Figura 13 – Papagaio Charão (Amazona Pretrei)
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Tendo em vista a presença da Estação Ecológica de Aracuri no
município de Muitos Capões, adota-se aqui o critério de apresentar a fauna
encontrada na Estação e também que esteja associada às diferentes
formações vegetais encontradas no município de Muitos Capões (esse critério
também se justifica do ponto de vista ecológico, uma vez que a fauna está
intrinsecamente associada à vegetação). Dessa forma, é plausível aceitar a
existência de exemplares da fauna associados às duas formações vegetais.
As áreas de contato entre diferentes formações podem abrigar uma fauna
diferenciada, com espécies mais generalistas em termos de hábitat, em relação
ao interior de cada formação, onde normalmente predominam espécies mais
especialistas. Segundo Bencke (2007), relativamente poucas espécies são
limitadas pela abrupta transição entre ambientes campestres e florestais ao
longo da escarpa do Planalto (convencionada como limite do Pampa), mas por
outro lado, uma série de espécies que têm distribuição essencialmente restrita
à zona pampeana são compartilhadas por essa região apenas, ou
principalmente, com os campos de topo de planalto do nordeste do Rio Grande
do Sul e sudeste de Santa Catarina.
Entre as ameaças à fauna nativa da região, destacam-se a ocupação do
ambiente por espécies animais exóticas, como o javali (Sus scrofa) com sua
caça permitida no município, e a lebre européia (Lepus europaeus), além da
transformação das áreas de campo em lavouras comerciais, principalmente de
milho e soja, plantação de espécies vegetais exóticas como Pinus sp. e
Eucalyptus sp., e a criação de gado.
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Segundo alguns trabalhadores rurais e caçadores abordados, há
aproximadamente 25 anos atrás, animais como capivara, tatu, perdiz, pomba e
jacu eram muito caçados para servirem de alimento ao homem, tanto que
alguns deles, como a perdiz, tornaram-se raras no município. Além disso,
muitos animais, como o tatu, estão sendo prejudicados devido ao uso irracional
de agrotóxicos nas lavouras.
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10

DEMOGRAFIA
O Município de Muitos Capões apresentava uma população total de

3.013 habitantes no ano de 2008 (FEE, 2010), com uma densidade
demográfica correspondente a 2,40 hab/km². A Tabela 22 apresenta a
distribuição populacional subdividida em zona urbana, zona rural e população
total, assim como suas respectivas áreas e densidades demográficas no ano
de 2000 (IBGE, 2010).

Tabela 22 – Distribuição territorial da população do Município de Muitos Capões no ano de 2000.

De acordo com as informações acima apresentadas, cerca de 70% da
população concentra-se na zona rural do Município. Porém, a maior densidade
demográfica encontra-se na zona urbana (593,15 hab./km²). O sexo masculino
representa 52% da população do município, sendo a maioria tanto na zona
urbana quanto na zona rural.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD, 2010) o coeficiente de mortalidade infantil do município era de 20,6
no ano de 2000 para cada mil nascidos vivos, apresentando uma expectativa
de vida de 70,33 anos.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) médio do
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Município no ano de 2000 foi de 0,748, sendo este menor do que o IDH médio
do Estado do Rio Grande do Sul no mesmo ano, que foi de 0,814 (PNUD,
2010). Alguns indicadores utilizados para o cálculo do IDH no Município de
Muitos Capões estão apresentados Tabela 23.

Tabela 23 – Indicadores para o IDH Municipal - 2000.

Na tabela acima pode-se observar que os valores dos indicadores de
renda per capita (188,73) e taxa bruta de frequência escolar (75,30)
apresentam-se

consideravelmente

menores,

em

relação

aos

outros

indicadores, em relação aos indicadores estaduais, os quais possuem valores
de 357,74 para renda per capita e 84,60 para taxa bruta de frequência escolar
no mesmo ano de 2000 (PNUD, 2010).
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A distribuição populacional por sexo e idade, no Município de Muitos
Capões, para os dados populacionais de 2008 (FEE, 2010), está apresentado
na forma de pirâmide na Figura 14:

.
Figura 14 – Pirâmide por faixa etária e gênero

Percebe-se através da Figura 14 que a maior parte da população está
concentrada na faixa etária entre 5 a 14 anos. Muitos Capões apresenta uma
taxa de crescimento populacional de 18,25 utilizando o Método Aritmético de
Projeção Populacional (HELER; PADUA, 2006). A Figura 15 apresenta o
gráfico do crescimento populacional para o município, onde consta a projeção
para a população total, urbana e rural até o ano de 2030, de acordo com a
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metodologia anteriormente citada.

Figura 15 – Crescimento populacional

Conforme o gráfico da Figura 15 percebe-se que a população rural
apresenta uma taxa de crescimento negativa, ou seja, a população rural tende
a diminuir. Já, a população urbana apresenta uma taxa de crescimento
positiva, indicando um aumento do número de habitantes na zona urbana ao
longo do período simulado. Com relação à população total, o seu
comportamento é semelhante ao da população urbana, apresentando um
aumento do número de habitantes ao longo do período simulado.
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11

SANEAMENTO

11.1 Abastecimento de Água

No ano de 2009 os serviços de abastecimento de água do município
atendiam 34,08% das residências. As residências que não são atendidas com
abastecimento público (64,68%) utilizam água de poços ou nascentes
localizados em suas propriedades e 1,24% possuem outras formas de
abastecimento, segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB,
2010).
O sistema de abastecimento de água, de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Muitos Capões, compreende as seguintes etapas: captação de
água subterrânea através de poços tubulares; tratamento simplificado com
adição de cloro e flúor; reservatório com capacidade de 10.000 litros e rede de
distribuição de água tratada de 1.757m de extensão. O sistema de
abastecimento atende a população da sede e das localidades de Ituim, Capão
Grande e Mato Grande. Em torno de 95 unidades familiares na zona rural e
aproximadamente 250 residências na zona urbana, são atendidas com o
serviço de abastecimento público, totalizando 1.380 habitantes.
As localidades rurais que não são atendidas pelo sistema de
abastecimento de água do município utilizam água de poços ou nascentes em
sua própria residência e utilizam processos de filtração, fervura e cloração para
o tratamento da água. Porém, de acordo com o SIAB (2010), parte significativa
das residências (56,47%) ainda utilizam água sem tratamento, como
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apresentado na Tabela 24.

Tabela 24 – Tipos de tratamento de água - 2009

A 5º Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul realiza o
monitoramento da qualidade da água utilizada no abastecimento público com
periodicidade mensal.

11.2 Sistema de Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário no Município de Muitos Capões é
composto por uma rede coletora de efluentes domésticos e uma Estação de
Tratamento de Efluentes – ETE. A rede coletora é do tipo separador absoluto e
possui uma extensão de 1.800 m. Cerca de 30 residências estão ligadas à rede
coletora, o que corresponde a 3% do total de residências existentes no
Município.
A Estação de Tratamento de Efluentes – ETE inclui duas unidades em
paralelo formadas por fossa séptica e filtro anaeróbio. O dimensionamento da
ETE foi realizado de forma a atender uma população de 900 habitantes, o
equivalente a 180 residências. Porém, atualmente a ETE recebe apenas os
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efluentes das 30 residências ligadas à rede coletora. De acordo com as
informações do município e do SIAB, para o ano de 2009, do total de domicílios
que não são atendidos pelo sistema de esgotamento sanitário, 92,29% utilizam
o sistema de fossa séptica rudimentar, e 4,71% lançamento a céu aberto, em
valas, rios, córregos, fundos de vales, entre outros.
O Município não realiza monitoramentos periódicos da eficiência de
tratamento da ETE e também não possui Licença de Operação concedida pelo
órgão ambiental responsável. Porém, vem trabalhando para a adequação às
normas ambientais através de programas de incentivo a construção de
sistemas individuais de tratamento, bem como através da implantação novas
estações de tratamento.

11.3 Sistema de Drenagem Urbana

Conforme

Prefeitura

Municipal

de

Muitos

Capões

(2010)

aproximadamente 30% da área urbana é atendida com rede coletora de águas
pluviais.

11.4 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O município de Muitos Capões possui o sistema de coleta regular e
seletiva. A coleta regular é realizada duas vezes por semana na sede do
município. A coleta seletiva é realizada uma vez por semana na sede e no
interior.
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A coleta é realizada porta-a-porta, através de caminhões compactadores
para os resíduos comuns e caminhões tipo baú para os resíduos recicláveis. A
coleta e transporte para fora dos limites municipais e destinação final dos
resíduos é realizada pela empresa Nova Era. A empresa está sediada na
Avenida Júlio Borella, 1.752, na cidade de Marau/RS, inscrita sob CGC nº
1351573000122, telefone de contato: (54) 3342-3085.
A população urbana conta com 100% de atendimento pela coleta de
resíduos enquanto que a população rural apenas uma localidade do interior
não é atendida. Segundo informações do SIAB (2010) a coleta de resíduos
sólidos representa 63,86% das residências atendidas. Os demais 34,6% do
resíduo é queimado ou enterrado e 1,54% é disposto a céu aberto.
No município existe apenas um catador de resíduo informal.
Relativamente aos resíduos perigosos a prefeitura tem conhecimento
apenas dos resíduos de serviços de saúde e embalagens de agroquímicos.
Conforme estudo realizado por Schneider et al. (2010) sobre a geração
de resíduos sólidos, o valor estimado para o município de Muitos Capões sobre
a Geração de resíduos sólidos urbanos é de 0,73 t/dia no ano de 2009. Através
deste dado e da população urbana de 2009 conforme FEE (2010), que é de
1.063 habitantes, obtêm-se a geração per capita do município amostrado em
0,68 kg/hab.dia na zona urbana.
O município conta com 50 (cinquenta) contâiners para coleta do lixo
orgânico na zona urbana.
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11.5 Resíduos Industriais e de Construção Civil

O município não possui uma gestão para os resíduos industriais e de
construção, reforma e demolição, sendo que o destino final é de
responsabilidade de cada gerador.

11.6 Resíduos de Serviços de Saúde

Os resíduos são segregados junto às fontes geradoras e coletados pela
empresa SERESA – Serviços de Resíduos de Saúde Ltda, com sede na RS
122 km 72, nº 232, caixa postal 8587, Distrito Industrial, Caxias do Sul, RS,
CEP 95010-970, CNPJ nº 02.670.535/0001-00.
Relativamente a geração total dos resíduos de classe A, B, C, D, E.
estão apresentados na Tabela 25.

Tabela 25 – Geração de Resíduos por classe

O sistema de armazenamento de resíduos é realizado através de
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bombonas plásticas apropriadas fornecidas pelo prestador de serviços que
realiza a coleta no município, não possuindo sistema de tratamento junto a
fonte geradora. A coleta e o transporte dos resíduos de Muitos Capões para
Caxias do Sul é realizada mensalmente.
O sistema de tratamento desses resíduos é realizado pela empresa
coletora através da incineração do material e as cinzas encaminhadas a
empresa Pró-Ambiente de Gravataí- RS.
No quadro 2 estão apresentados outros geradores de resíduos de
serviços de saúde no município, bem como o encaminhamento dado por cada
um a estes resíduos.

Quadro 1 – Fontes Geradoras de Resíduos

11.7 Resíduo Rural / Agroquímico

A coleta desses resíduos é realizada a partir de entrega voluntária. O
Município está desenvolvendo atualmente o Projeto “Embalagens vazias de
agrotóxico e a importância de sua destinação adequada para o Meio
Ambiente”, o qual está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal da
Indústria,

Comércio,

Turismo

e

Meio

Ambiente

e

Secretaria

de

Desenvolvimento Econômico do Município de Muitos Capões. Neste Projeto, o
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Município conta com a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos dos
Campos de Cima da Serra (ARACAMP) localizada na Rua da Produção, nº
131, Bairro Passo da Porteira, em Vacaria-RS, CNPJ 05.518.561/0001-09. A
ARACAMP efetua trimestralmente o recolhimento das embalagens vazias de
agrotóxico armazenadas no pátio do Setor de Obras, com as devidas notas que
comprovam a procedência. Embora, não seja responsabilidade do município, o
mesmo disponibiliza um caminhão para levar tais embalagens até a Central da
ARACAMP em Vacaria.

11.8 Resíduo Perigoso

No Quadro 03 é apresentada à destinação de tais resíduos e fontes
geradoras dos mesmos.

Quadro 2 – Destinação de Resíduos Perigosos e seus Geradores

Após a implantação do sistema de gestão ambiental o município deverá
fiscalizar a destinação dos resíduos perigosos dos estabelecimentos citados no
Quadro 03.
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12 INTERVENÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO
PRAZO
O prazo para as intervenções indicadas no PMSB deverá ser estimado
para um horizonte de projeto de 20 anos, com as seguintes metas:
- Curto Prazo: Até 05 anos;
- Médio Prazo: Entre 06 e 10anos;
- Longo Prazo: Entre 11 e 20 anos.
Estes prazos serão adotados para todos os serviços públicos de
saneamento básico.
A seguir, estão apresentadas as intervenções necessárias para cada um
dos serviços ao longo dos prazos definidos.

12.1 Abastecimento de Água

O serviço de abastecimento de água de Muitos Capões atualmente é
responsabilidade da Prefeitura Municipal.

12.1.1 Curto Prazo

Em curto prazo deverão ser executadas as seguintes intervenções:
- Concessão dos serviços à empresa especializada em rede de
abastecimento de água para atendimento a zona urbana e áreas contíguas a
esta;
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- Planejamento e monitoramento da rede de distribuição;
- Elaboração de estudos de alternativas para escolha de locais para
captação de água bruta e estações de tratamento de água;
- Padronização da rede de abastecimento de água, conforme normas
técnicas da ABNT;
- Substituição de 4600 m de redes para tubos de PVC JE DN 60;
- Construção de abrigo de alvenaria, instalação de quadro de comando,
energização adequada, câmara de manobra, cercamento da área e melhorias
no acesso aos poços existentes;
- Aquisição de 03 bombas submersas para eventuais trocas das já
existentes nos poços em funcionamento;
- Instalação de bombas dosadoras, tanques de produtos químicos e
outros equipamentos necessários para o devido tratamento químico da água;
- Regularização e escrituração dos terrenos onde estão localizados
todos os poços e reservatórios que pertencem ao sistema de abastecimento de
água do município de Muitos Capões, inclusive o terreno onde está localizada a
Estação de Tratamento de Efluentes.
- Monitoramento da qualidade da agua ofertada em todos os locais
operados pela empresa concessionária, com implantação das técnicas exigidas
pela Portaria MS nº 518 de 2004.

12.1.2 Médio Prazo
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As principais intervenções em médio prazo deverão ser as seguintes:
- Substituição de redes antigas, com redimensionamento de acordo com
definição prévia das áreas prioritárias;
- Ampliação da capacidade de captação e da estação de tratamento de
água existente, com base em projeto de ampliação;
- Ampliação do sistema de abastecimento nas comunidades do interior
do município que não estiverem sendo atendidas pelo serviço público (próprio
ou concedido).

12.1.3 Longo Prazo

- Substituição de redes antigas, com redimensionamento de acordo com
definição prévia das áreas menos críticas.

12.2 Esgotamento Sanitário

As intervenções recomendadas para o serviço de esgotamento sanitário
serão para implantação de um sistema completo de coleta, tratamento dos
esgotos e disposição do efluente tratado de acordo com o estudo de
concepção elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

12.2.1 Curto Prazo

Em curto prazo, deverão ser iniciadas as seguintes intervenções:
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- Elaboração de um projeto executivo do sistema de esgotamento
sanitário da área urbana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano;
- Construção de uma segunda Estação de Tratamento de Esgotos, que
venha a contemplar as residências situadas próximas à Prefeitura Municipal e o
Banco Sicredi, principalmente nas ruas Dorval Antunes Pereira, Dorival Roveda
e arredores;
- Implementar sistema de tratamento individual ou coletivo para novos
loteamentos e condomínios e adequação do sistema para os já existentes para
liberação do “Habite-se”.

12.2.2 Médio Prazo

- Incluir no Código de Obras a obrigatoriedade da ligação das economias
na rede de esgoto implantada;
- Implantação de uma terceira estação de tratamento para atendimento
as residências localizadas próximas a BR 285 na saída para o município de
Vacaria;
- Implantação de sistemas de tratamento individual para todas as
residências da zona urbana, que não estiverem adequadas as normas,
inclusive com a aplicação de recursos públicos para execução das referidas
melhorias, especialmente nas residências de família carentes que não possam
suportar estes custos de adequação.
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- Assessoramento aos moradores da zona rural, na implantação de
sistemas adequados para o tratamento individual;

12.2.3 Longo Prazo

- Deverá ser atendida a totalidade da população urbana, prevista no
Projeto Executivo;
- Implantação de sistema de esgotamento sanitário com rede do tipo
separador absoluto na localidade de Capão Grande, incluindo estação de
tratamento.
- Deverá ser atendido pelo menos 80% dos moradores da zona rural
com sistemas de tratamento eficiente dos resíduos de esgoto sanitário;

12.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos

As intervenções básicas de limpeza urbana estão relacionadas com a
coleta e destinação final de resíduos sólidos.

12.3.1 Curto Prazo

As principais medidas a serem tomadas em curto prazo são:
- Manter o sistema de coleta seletiva no município;
- Elaborar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos;
- Desenvolver projeto para realização de compostagem dos resíduos
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orgânicos;
- Verificar o sistema de coleta e destinação final de resíduos;
- Manter o sistema de coleta e destinação de resíduos da saúde, de
forma a atender a legislação vigente;
- Instalar containers para coleta seletiva de lixo rural.

12.3.2 Médio Prazo

- Executar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.

12.3.3 Longo Prazo

- Implantação da Política Reversa no Município.

12.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

As principais intervenções para drenagem e manejo das águas pluviais
foram definidas de acordo com a hierarquização dos problemas existentes

12.4.1 Curto Prazo

- Realizar cadastro das redes de micro drenagem existentes, canais e
sangas afluentes dos principais cursos d’água, que cortam a área urbana do
município;
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- Após a verificação das condições hidráulicas, dimensionar novas redes
de drenagem com o intuito de contornar os problemas ocasionados pela
deficiência hidráulica dessas redes.

12.4.2 Médio Prazo

- Identificar as áreas aonde ocorrem acúmulos de água, os quais são
mais visíveis durante períodos de chuva intensa;
- Verificar nessas áreas a implantação de alguma medida de controle
para evitar o alagamento nos terrenos marginais a essas áreas. Dentre essas
medidas, sugere-se a implantação de bacias de detenção, que tem a função de
amortecer as cheias ocasionadas pelos eventos de chuva.

12.4.3 LONGO PRAZO

- As intervenções em longo prazo estão vinculadas às ações anteriores.
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