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1 APRESENTAÇÃO
O saneamento básico é um serviço público, cujo acesso deve ser garantido de forma
universal e integral.

Com as diretrizes para o saneamento básico definidas na Lei Federal nº
11.445/2007 regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, a sua visão é ampla e
integrada, entendendo como saneamento básico na zona urbana como sendo:
a) Abastecimento de água potável – fornecido pela Companhia Riograndense de
Saneamento – CORSAN;
b) Esgotamento Sanitário coletado em rede mista, sem tratamento final (sistema
rudimentar);
c) Recolhimento de Resíduos Sólidos – coleta e destino final do lixo na zona urbana
é realizado por empresa terceirizada destinado a usina de reciclagem, três vezes por
semana e na zona rural, parcialmente, a cada sessenta dias;
d) Drenagem de águas pluviais – realizado parcialmente no perímetro urbano por
rede rudimentar de captação.
Na zona rural o abastecimento da água é realizado basicamente por fontes
individuais e mais seis redes de abastecimento coletivo de água em comunidades do
interior do município, administradas por comissão constituída por seus usuários.

Estes serviços prestados a população pela municipalidade são executados através de
sua Secretaria Municipal de Obras e Habitação.
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2 OBJETIVOS E PRIORIDADES
O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tem por objetivo apresentar o
diagnóstico do saneamento básico no território do município e definir o planejamento para
o setor.

Destina-se a formular as linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao
Saneamento Ambiental, especificamente no que se refere ao abastecimento de água potável
em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas.

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo
para a universalização do acesso da população aos serviços de saneamento, bem como os
programas, projetos e ações necessárias, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007 – Lei
do Saneamento e Decreto Federal nº 7.217/2010.
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3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico, os serviços públicos de saneamento
básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:
• universalização do acesso;
• integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à
população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das
ações e resultados;
• abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio
ambiente;
• disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio
público e privado;
• adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais
e regionais;
• articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação,
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e
outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as
quais o saneamento básico seja fator determinante;
• eficiência e sustentabilidade econômica;
• utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;
• transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;
• controle social;
• segurança, qualidade e regularidade;
• integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.
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4 METODOLOGIA

A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais dos sistemas
existentes e da realização de reuniões técnicas visando a apresentação e discussão das
metas propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho.

O plano contempla, numa perspectiva integrada, a avaliação qualitativa e
quantitativa dos recursos hídricos, considerando, além da sustentabilidade ambiental, a
sustentabilidade administrativa, financeira e operacional dos serviços e a utilização de
tecnologias apropriadas.

Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição de
objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social, foi
possível construir o planejamento e a execução das ações de saneamento e submetê-la à
apreciação da sociedade civil.
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5 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
A caracterização geral do município apresenta informações sobre o mesmo, com o
objetivo de melhor localizá-lo no contexto sócio político cultural e econômico do Estado e
do País.

5.1 HISTÓRIA
A área emancipada de São Valentim em 06 de junho de 1959 era de 550 Km², com
abrangência nas regiões hoje pertencentes aos municípios de Ente Rios do Sul,
Faxinalzinho e Benjamin Constant do Sul. A colonização e povoamento da sede
convergiram dos dois extremos da área pertencente a São Valentim até o ano de 1988. Na
faixa Norte, Região do Votouro, Indígenas das Tribos Kainganges e Guarani, migraram da
Região Central da América do Sul, ocupando cem colônias e ali se estabeleceram ainda no
Século XVIII.

Na segunda metade do Século XIX, o Votouro e adjacências passaram a receber
migrantes da região de Nonoai, onde o Passo do Goio-En servia de passagem para os
tropeiros de mulas que se deslocavam entre o Rio Grande do Sul e a Feira de Sorocaba em
São Paulo. A região mais próxima de Erechim foi acessada através da região da Vila Ungre
(Campinas do Sul) e Floresta (Barão de Cotegipe).

O povoado de São Valentim começou a se desenvolver com a chegada dos irmãos,
Ártico e Nulli Marcos Fae, Antônio Moro, Alberto Deboni, Antônio Pascoal, José
Rampanelli, Ângelo Baldissera, os comerciantes Irmãos Zaffari e Irmãos Sonda. Em 1920
foi construída a primaria Capela dedicada a São Valentim. Em 1924, a Escola particular
subvencionada pelo município de Erechim, atendida pela professora Marieta Padoin. O Sr.
Salim Farret foi o primeiro médico aqui chegando por voltas de 1930.
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Em 1923 o Rio Grande do Sul vivia mais uma revolução e o território de São
Valentim foi palco de alguns confrontos. Os moradores assistiram muitas vezes a
passagem de forças Revolucionárias (de Assis Brasil) e Governista (de Borges de
Medeiros). Mais tarde São Valentim voltaria a sediar Movimentos Revolucionários. Desta
vez, envolvendo Gaudêncio dos Santos e João Inácio, no Tapir e Vau Feio,
respectivamente.

Em 1931, São Valentim alcançou a Categoria de 10° Distrito de Erechim. No ano
de 1944 foi criada a Paróquia de São Valentim, por Decreto Eclesiástico assinado em 13 de
fevereiro. O padre Estevão Maurício Wonsowski foi o primeiro Vigário, indicado pela
Diocese de Passo Fundo.

O progresso de São Valentim levou as lideranças encaminharem o processo de
emancipação. O território de São Valentim tinha além da antiga comunidade de Votouro,
Vila Alegre, na margem do Rio Passo Fundo, Faxinalzinho em franco desenvolvimento,
depois da construção da estrada entre Linha São João, Nonoai e Benjamin Constant. A área
pretendida pelo município tinha 550 km² e população expressiva com cerca de 15 mil
pessoas, produzindo no meio rural e sedes dos Distritos. Possuía toda a infra-estrutura para
se desmembrar de Erechim.

Após exitosa mobilização o município foi emancipado pela Lei Estadual n° 3.724
de 17 de fevereiro de 1959 e instalado em 06 de junho com a posse do primeiro prefeito
eleito, Sr. Salim Farret.

Após a emancipação a região entrou em franco desenvolvimento, sustentado pela
suinocultura, pecuária, trigo, milho, feijão, soja. Na década de 70 seria construída nos
limites da fronteira de São Valentim, a Usina Hidrelétrica do Rio Passo Fundo - UHPF,
que mudou o perfil da região, acelerando o progresso de Vila Alegre.

Cerca de 30 anos após a emancipação de Erechim, São Valentim seria dividida em
4 partes. O desenvolvimento levou as comunidades como Vila Alegre, Faxinalzinho,
Benjamin Constant a pensar em desmembramento e vida político-econômica independente.
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Em 1987 teve início o movimento que emancipou Vila Alegre e Faxinalzinho, em 1988,
tendo os prefeitos eleitos tomado posse em janeiro de 1989. Vila Alegre se transformou em
Entre Rios do Sul. Quatro anos mais tarde, em 1992, foi a vez de Benjamin Constant
encaminharem o processo de emancipação logrando êxito e empossando o primeiro
prefeito de Benjamin Constant do Sul em janeiro de 1997.

Dos 550 Km² de território emancipado em 1959, restam hoje ao município, 156, 07
Km². Em que pese ter diminuído a sua área São Valentim ganhou em importância, pois
passou a condição de líder natural da região dos municípios emancipados e outros
lindeiros.
O atual município de São Valentim é sede de Comarca e da 168ª Zona Eleitoral,
abrangendo cinco municípios.

5.2 EVOLUÇÃO POPULACIONAL

A cidade e o perímetro urbano de São Valentim, não foram planejados, começaram
a crescer desordenadamente. Localiza-se num relevo bastante acidentado, encontra
dificuldades de expansão e crescimento, tendo que adequar-se a situações do relevo e
econômicas, esperando-se um crescimento maior com a conclusão da pavimentação
asfáltica da RSC 480, diante da possibilidade de aqui se instalarem fábricas, indústrias,
bem como possibilitar melhorias de nossa agricultura familiar.

5.3 LOCALIZAÇÃO

O município de São Valentim localiza-se no Norte do Estado do Rio Grande do
Sul, na Cordilheira da Serra Geral do Alto Uruguai, entre os paralelos 27º27’27” e
27º36’46” de Latitude Sul, e entre os meridianos 52º28’29” e 52º40’43” de Longitude
Oeste. O território municipal apresenta uma amplitude hipsométrica de 450 m, com faixas
de altitudes que variam de 450 a 900 metros acima do nível do mar, de acordo com a
Figura 1. Sua área total é de 156,07 Km2 (ou 15.607,0 hectares) e uma população de 3.632
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habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2010), representando
uma densidade demográfica de 23,27 hab./km2. Deste total, aproximadamente 48,02%
vivem no meio urbano e 51,98% no meio rural. Faz limites com os municípios de:
·
·
·
·

Ao Norte: Benjamin Constant do Sul e Erval Grande;
Ao Sul: Cruzaltense e Ponte Preta;
Ao Leste: Barão de Cotegipe;
Ao Oeste: Entre Rios do Sul.

Figura 1 – Carta Hipsométrica do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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A Figura 2 mostra o posicionamento geográfico do município de São Valentim com
relação ao Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil.

Figura 2 - Posicionamento geográfico do município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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A principal via de acesso ao município é pela RSC 480 que liga os Estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, desde Erechim/RS até Chapecó/SC, bem como outros
municípios do norte do Estado de acordo com a Figura 3.

Figura 3 - Fragmento do Mapa Rodoviário do Rio Grande do Sul.

Fonte: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER-RS, 2010.

A Figura 4 apresenta a divisão geopolítica do município e a Tabela 1 apresenta as
distâncias entre, os municípios limítrofes, distância do estado de Santa Catarina, da capital
do Estado e com a cidade de Erechim.
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Figura 4 - Localização Geopolítica do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Tabela 1 – Distância com os municípios limítrofes e com as principais cidades.
Município
Distância de Benjamim Constant do Sul
Distância de Erval Grande
Distância de Barão de Cotegipe
Distância de Entre Rios do Sul

Distância
15 km
22 km
18 km
30 km
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Distância de Cruzaltense
Distância de Ponte Preta
Distância do estado de Santa Catarina
Distância da Capital – Porto Alegre
Distância de Erechim

35 km
30 km
45Km
392 km
30 km

Fonte: DAER-RS, 2010.

O atual perímetro urbano do município de São Valentim ocupa uma área de 69,34
hectares (0,44% do território municipal), ocupando uma porção ao leste do território.
Compreende o Centro da Cidade e os Bairros Bela Vista e São Luís, de acordo com a
Figura 5.
Figura 5 – Área do Perímetro Urbano de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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A Cidade é pequena caracterizando-se pelo predomínio de construções de
arquitetura moderna. As ruas são no geral de largura mediana, pavimentadas com pedras
irregulares de basalto em sua maioria. Somente a Avenida Castelo Branco e parte da Rua
Dr. Luiz Carlos Farret asfaltadas. Na área central da cidade os passeios são medianos a
largos, recobertos com diversos tipos de materiais (principalmente o concreto), e com
arborização ainda pouco expressiva. Esta última predomina principalmente nos canteiros
centrais da Avenida Castelo Branco (trecho da RSC 480), que atravessa toda a cidade.
A extensão de arruamentos no perímetro urbano é de aproximadamente 9.200
metros, sendo que 65,2% são de ruas calçadas com pedras irregulares de basalto, 30,4%
são de ruas asfaltadas e 4,4% são de ruas cascalhadas.

Na Figura 6 apresentamos a vista aérea do perímetro urbano do município de São
Valentim.
Figura 6 – Vista aérea da cidade de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Além do centro urbano onde se localiza a Cidade de São Valentim, ainda existem
as sedes de comunidades no meio rural, as quais não são consideradas áreas urbanizadas.
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5.4 CLIMA

São Valentim caracteriza-se por possuir um clima subtropical do tipo Cfa, segundo
a classificação de Köppen, ou seja, mesotermal, com chuvas distribuídas por todo ano e
sem estação seca definida, ocorrendo verões quentes e invernos frios, apresentando
temperatura média de 25 ºC e uma amplitude térmica de 0,5 ºC a 33 ºC, com ocorrências
esporádicas de geadas nos meses de junho a agosto. Os ventos são regulares, soprando
predominantemente do nordeste e sudeste.

Segundo o Atlas Socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta-se na
Figura 7 o Mapa da Temperatura Média Anual do Estado.
Figura 7 – Mapa da Temperatura Média Anual do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (Disponível em http://www.scp.rs. gov.br/atlas).
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O município de São Valentim se encontra na faixa de precipitação entre 1.900 a
2.000 mm de acordo com a Figura 8.

Figura 8 - Mapa da Precipitação Média Anual do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (Disponível em http://www.scp.rs. gov.br/atlas).

5.5 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA

O município de São Valentim situa-se no Planalto Meridional conforme Figura 9,
formado por rochas basálticas decorrentes de um grande derrame de lavas, ocorrido na era
Mesosóica. Geologicamente está localizado na Bacia Intracratônica do Paraná, estando
situada estratigraficamente na Formação Serra Geral, tendo por base a Formação Botucatu
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e, por topo, depósitos quaternários recentes. Esta unidade geomorfológica corresponde a
relevos em colinas alongadas, com vales de pequeno a médio entalhamento fluvial, com
influência significativa de dissecação gerada pela rede de drenagem da Bacia Hidrográfica
do Rio Uruguai. Esta se trata de uma extensa depressão intracratônica deposicional situada
na porção centro-oeste da América do Sul. As rochas aflorantes são constituídas
essencialmente por vulcanitos da Formação Serra Geral, de idade Juro-Cretácea, dispostos
sobre os arenitos da Formação Botucatu, sendo suportados pelas demais unidades
sedimentares, mesozóicas e paleozóicas da Bacia do Paraná.

Figura 9 - Unidades Geomorfológicas do Estado do Rio Grande do Sul.

Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (Disponível em http://www.scp.rs. gov.br/atlas).
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5.6 RELEVO
Predomínio do relevo declivoso em 50,21% da área, distribuído por todo o
município. Em 27,11% o relevo varia de acentuadamente declivoso a fortemente
acentuado, distribuídos no restante da área, principalmente nas porções norte-nordeste e
oeste do território, onde se encontram as maiores declividades.
Áreas de relevo plano a suavemente ondulado perfazem 22,68% do município. São
área localizadas principalmente ao sudeste do território.

Tabela 2 - Classes Clinográficas do Município de São Valentim.
Classes Clinográficas
Área (ha)
0 |-- 5%
2.277,20
5 |-- 12%
1.262,26
12 |-- 30%
7.837,01
30 |-- 47%
3.330,19
900,44
=> 47%
Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Proporção (%)
14,59
8,09
50,21
21,34
5,77

Característica do Relevo
Plano
Suavemente Ondulado
Declivoso
Acentuadamente Declivoso
Fortemente Acentuado

Os dados da Tabela 2 e da Figura 9 mostram que 2.277,20 ha do território
municipal, apresentam relevo plano, com declive entre 0 a 5% (ou 0 a 3º). Estes números
representam o limite urbano-industrial, utilizados internacionalmente, bem como em
trabalhos de planejamento urbano, onde existem poucos (quase nulos) riscos de erosão,
utilizando-se práticas conservacionistas simples. É um solo arável, que suporta maquinaria
pesada (DE BIASI, 1992). Entretanto, abaixo de 2% é susceptível a enchentes e problemas
de drenagem .
As áreas de relevo suavemente ondulado, com declives de 5 a 12% (ou 3 a 7º),
totalizando 1.262,26 ha, requerem práticas de controle da erosão para sua utilização
agrícola. Esta faixa define o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura,
apresentando pouca ou moderada suscetibilidade à erosão.
Em 7.837,01 ha do território municipal o relevo é declivoso, com declividades de
12 a 30% ou 7 a 17º. As áreas íngremes necessitam de cuidados especiais e são

27

susceptíveis as instalações urbanas, exigindo infra-estrutura de alto custo. No entanto, o
limite de 30% é definido pela Lei Federal nº 6.676/1979, também chamada Lei Lehmann,
como o máximo para urbanização sem restrições, a partir do qual toda e qualquer forma de
parcelamento deve atender exigências específicas.
Áreas com declividades superiores a 30% começam a apresentar sérias restrições ao
uso.
Na Figura 10 visualizamos a Carta Clinográfica do Município de São Valentim.
Figura 10 – Carta Clinográfica do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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5.7 SOLOS
O tipo de solo predominante no município de São Valentim, com uma área de
15.542,18 ha (99,58%), é o Brunizem Avermelhado. Em apenas 0,42% (64,92 ha) do
território ocorrem os Solos Litólicos Eutróficos, de acordo com os dados da Tabela 03 e
visualização através da Figura 11.
Tabela 3 - Tipo de Solos Encontrado no Município de São Valentim.
Área (ha)

Proporção (%)

15.542,18

99,58

64,92

0,42

Tipo de Solo
Brunizem Avermelhado, raso com textura argilosa, relevo
forte ondulado, substrato basáltico.
Solos Litólicos Eutróficos, Textura média, relevo
montanhoso, substrato basalto amigdalóide

Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Figura 11 – Carta de Unidade de Solos do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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5.8 FLORA

O município de São Valentim, assim como outros municípios da região do Alto
Uruguai, não possui estudos técnico-científicos específicos, a nível municipal, sobre a
identificação e quantificação dos exemplares da sua flora nativa. Entretanto, com base nos
dados do Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, do Diagnóstico da
Vegetação da Sub-bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo até a Barragem da Usina
Hidrelétrica de Passo Fundo-UHPF, do EIA/RIMA da Usina Hidrelétrica de Itá, de
observações e aferições à campo da Equipe Técnica do Plano Ambiental e Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, e informações obtidas junto aos habitantes
locais, chegou-se a relação constante na Tabela 04, como espécies nativas ocorrentes no
município de São Valentim.

Tabela 4 - Relação de espécies arbóreas e arbustivas nativas, características da Floresta
Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual, com ocorrência registrada para o
município de São Valentim.
Família Botânica
Achantaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae

Gênero
Justicia
Lithraea
Schinus
Rollinia

Nome Científico
Justicia brasiliana Roth.
Lithraea brasiliensis L. Marchand
Schinus terebinthifolius Raddi
Rollinia silvatica (St.Hil.) Mart.

Apocynaceae

Tabernae

Tabernaemontana catharinensis DC.

Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Aquifoliaceae
Araucariaceae
Arecaceae
Arecaceae

Ilex
Ilex
Ilex
Araucaria
Butia
Butia

Arecaceae

Syagrus

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bombacaceae

Baccharis
Baccharis
Baccharis
Vernonia
Piptocarpha
Jacaranda
Tabebuia
Tabebuia
Chorisia

Ilex dumosa Reissek.
Ilex paraguariensis St.Hil.
Ilex theezans Mart.
Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze
Butia capitata (Mart.) Becc.
Butia eriosphata (Mart.Ex Drud) Becc.
Syagrus romanzoffiana (Cham.)
Glassman
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis punctulata DC.
Baccharis semiserrata DC.
Vernonia discolor (Spreng) Less.
Piptocarpha angustifolia
Jacaranda micrantha Cham.
Tabebuia alba (Cham.) sandw.
Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb
Chorisia speciosa Saint-Hilaire

Nome Popular
Justicia-vermelha
Bugreiro
Aroeira-vermelha
Araticum
Cobrina, jasmimcata-vento
Caúna
Erva-mate
Congonha
Pinheiro-brasileiro
Butiá
Butiá
Jerivá, coqueiro
Vassoura
Vassoura
Vassoura
Vassourão-preto
Vassourão-branco
Caroba
Ipê-Amarelo
Ipê-Roxo
Paineira
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Família Botânica
Boraginaceae
Boraginaceae

Gênero
Cordia
Patagonula

Canellaceae

Capsicodendron

Celastraceae

Maytenus

Dycksoniaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae

Dicksonia
Erythroxylum
Alchornea

Euphorbiaceae

Sapium

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Sebastiana
Sebastiana

Euphorbiaceae

Sebastiania

Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Gymnanthes
Acacia
Apuleia
Ateleia
Bauhinia
Calliandra
Dalbergia

Fabaceae

Erythrina

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Flacourtiaceae

Erythrina
Holocalyx
Inga
Machaerium
Myrocarpus
Parapiptadenia
Casearia

Lauraceae

Nectandra

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Moraceae
Moraceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrtaceae

Nectandra
Ocotea
Ocotea
Cabralea
Cedrela
Trichilia
Trichilia
Mimosa
Ficus
Sorocea
Myrsine
Myrsine
Acca

Nome Científico
Cordia trichotoma (Vell.) Ar. ex Steud.
Patagonula americana L.
Capsicodendron dinisii (Schwacke)
Occhioni

Nome Popular
Louro-pardo
Guajuvira
Pimenteira

Cancorosa,
Espinheira-santa
Dicksonia selowiana
Xaxim
Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.
Cocão
Alchornea triplinervia (Spreng) M. Arg. Tanheiro
Leiteiro, PauSapium glandulatum (Vell.) Pax.
leiteiro
Sebastiana brasiliensis Spreng
Branquilho-leiteiro
Sebastiana serrata (Klotzsch) Müll. Arg. Branquilho
Sebastiania schottiana (Müll.Arg.)
Sarandi
Müll.Arg.
Gymnanthes concolor Spreng.
Laranjeira-do-mato
Acacia bonariensis Gill. ex Hook. & Arn Unha-de-gato
Apuleia leiocarpa (Vog.) Macbr.
Grápia
Ateleia glazioviana Bailon
Timbó
Bauhinia forficata Link.
Pata-de-vaca
Calliandra selloi Ham
Quebra-foice
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Rabo-de-bugio
Corticeira-doErythrina crista-galli L. Linnean
Banhado
Erythrina falcata Benth
Corticeira-da-Serra
Holocalyx balansae Micheli
Alecrim
Inga marginata Willdenow
Ingá-feijão
Machaerium stipitatum Vogel
Farinha-seca
Myrocarpus frondosus Fr.All.
Cabriúva
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
Angico-vermelho
Casearia sylvestris SW.
Chá-de-bugre
Nectandra lanceolata Ne.et Mart. ex
Canela-amarela
Ness
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez. Canela-preta
Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer
Canela-sassafrás
Ocotea puberula Ness.
Canela-guaicá
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Canjerana
Cedrela fissilis Vell.
Cedro
Trichilia claussenii C. DC
Catiguá
Trichilia elegans A. Juss.
Pó-de-ervilha
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze
Maricá
Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.
Figueira
Sorocea bonplandii. (Baill.) Burger
Cincho
Myrsine laetevirens (mez) Arechav.
Capororoca
Myrsine umbellata Mart.
Capororocão
Acca sellowiana (Berg) Burret
Goiabeira-da-serra
Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss
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Família Botânica

Gênero

Myrtaceae

Campomanesia

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Campomanesia
Eugenia
Eugenia
Eugenia

Myrtaceae

Myrcianthes

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Myrciaria
Plinia
Psidium

Myrtaceae

Myrceugenia

Myrtaceae

Myrcianthes

Myrtaceae

Eugenia

Phyllanthaceae

Phyllanthus

Phytolacaceae

Phytolacca

Nome Científico
Campomanesia guazumaefolia
(Cambess.) O. Berg
Campomanesia xanthocarpa Berg.
Eugenia involucrata D.C.
Eugenia rostrifolia Legrand.
Eugenia uniflora L.
Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D.
Legrand
Myrciaria cuspidata O. Berg.
Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel
Psidium cattleianum Sabine
Myrceugenia oxysepala (Burret) D.
Legrand et Kausel
Myrcianthes pungens (O. Berg) D.
Legrand
Eugenia pyriformis Cambess.
Phyllanthus sellowianus (Klotzsch)
Müll.Arg.
Phytolacca dioica Linnaeus

Polygonaceae

Ruprechtia

Ruprechtia laxiflora Meiss

Proteaceae

Roupala

Rosaceae

Prunus

Rutaceae

Balfourodendron

Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Salicaceae

Helietta
Pilocarpus
Zanthoxylum
Casearia

Sapindaceae

Allophylus

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Solanaceae
Solanaceae
Styracaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Verbenaceae
Winteraceae

Allophylus
Cupania
Diatenopterix
Matayba
Solanum
Brunfelsia
Styrax
Luehea
Trema
Vitex
Drimys

Roupala brasiliensis Klotzsch
Prunus subcoriacea (Ch. et Hus.)
Hoehne
Balfourodendron riedelianum (Engl.)
Engl.
Helietta apiculata Benth.
Pilocarpus pennatifolius Lemmaire
Zanthoxylum rhoifoliumb Lam.
Casearia decandra Jacq.
Allophylus edulis (A. St. Hill. Ed.)
Radlk. Sinon.
Allophylus guaraniticus Camb.
Cupania vernalis Camb.
Diatenopterix sorbifolia Radlk
Matayba elaeagnoides Radlk.
Solanum erianthum D.Don
Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don
Styrax leprosus Hook. & Am.
Luehea divaricata Mart.
Trema micrantha (Linnaeus) Bluma.
Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke
Drimys brasiliensis Miers

Fonte: Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente.

Nome Popular
Sete-capotes
Guabirobeira
Cerejeira
Batinga
Pitangueira
Araçá-do-mato
Camboim
Jaboticabeira
Araçá-amarelo
Guamirim
Guabijú
Uvaia
Sarandi-vermelho
Umbu
Marmeleiro-domato
Carvalho-brasileiro
Pessegueiro-domato
Pau-marfim,
guatambú
Canela-de-veado
Jaborandi
Mamica-de-cadela
Guaçatunga
Chal-Chal
Vacum
Camboatá-vermelho
Maria-preta
Camboatá-branco
Fumo-bravo
Primavera
Carne-de-vaca
Açoita-cavalo
Grandiúva
Tarumã
Casca-d’anta
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O desmatamento e ocupação desordenada ocorridas no século passado, visando a
exploração do solo para fins agropecuários, proporcionaram profundas alterações na
paisagem da região onde se situa o município de São Valentim, formando um grande
mosaico de florestas e áreas agropecuárias. A vegetação original do município, formada
por Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Decidual, tendo como espécies
econômicas a araucária, açoita-cavalo, angico, canjerana, cedro, camboatá, erva-mate,
grápia, canelas, louro, entre outras, está grandemente reduzida. O que existe atualmente
são áreas formadas por capoeiras em diferentes estágios sucessionais e matas ralas com
exemplares em estágio sucessional avançado, que em grande parte no passado já foram
utilizadas para exploração agropecuária, conforme a Figura 12.
Figura 12 – Carta de Vegetação do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.
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5.9 FAUNA

As populações da fauna nativa encontradas no município foram drasticamente
reduzidas, tanto em variedade como em quantidade em relação ao conjunto faunístico
originalmente existente, devido a presença do homem que fracionou as áreas de terras em
pequenos lotes chamados de colônias (área com 250 metros de largura por 1.000 metros de
comprimento, totalizando 250.000 metros quadrados ou 25,0 hectares). Isso acabou
reduzindo as grandes extensões florestais em pequenos capões, restringindo o habitat
natural da fauna, que pela agricultura intensiva adicionou à cadeia alimentar grandes
quantidades de agrotóxicos, incentivando a monocultura do binômio trigo-soja, e que, pelo
preparo inadequado do solo através da mecanização, assoreou os mananciais de água e
drenou os banhados.

Vale lembrar que para a fauna superior, este fracionamento florestal foi e continua
sendo extremamente prejudicial à sobrevivência das mais diversas espécies. A caça
predatória também contribui para a redução desta população.

Hoje, pela imposição de legislação ambiental rígida, a caça predatória diminuiu
consideravelmente, aliada a proibição do uso do fogo, muitos animais vêm se reproduzindo
satisfatoriamente. Locais de abrigo e a possibilidade da obtenção de alimentos é o principal
atrativo para a reprodução e sobrevivência destes animais.

No município de São Valentim, seguindo o que foi abordado em linhas anteriores,
atribui-se ao desmatamento como principal fator que proporcionou a drástica redução e até
o desaparecimento de algumas espécies animais que habitavam a região, bem como de
vegetais.

Entretanto, não existem estudos específicos sobre fauna silvestre do município de
São Valentim. Neste sentido, muitas informações e dados foram obtidos do EIA/RIMA da
Usina Hidrelétrica de Itá, do Plano de Uso e Ocupação das Águas e Entorno do
Reservatório da Usina Hidrelétrica Passo Fundo (2003), de Informações verbais junto aos
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munícipes e de alguns laudos de fauna elaborados por técnicos para obtenção de
licenciamentos ambientais junto a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique
Luiz Roessler - FEPAM.

Na caracterização da fauna existente no município utilizou-se a seguinte divisão,
constante dos itens posteriores: Mastofauna (Mamíferos), Ornitofauna (Aves), Herptofauna
(Répteis), Ictiofauna (Peixes) e Anfibiofauna (Anfíbios).
A Mastofauna é representada pelos animais mamíferos, que apresentam o grupo
com maior potencial de sentir os impactos causados pelo homem. Este grupo apresenta
características ecológicas diferenciadas e sofrem de maneira indireta a redução e
transformação de seu habitat natural. Na lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção
no Rio Grande do Sul, segundo o Decreto nº 41.672/92, constam 261 mamíferos. Em casos
extremos pode levar ao desaparecimento de algumas espécies. Por outro lado, muitas
espécies conseguem se adaptar ao novo habitat, coexistindo pacificamente com o homem e
com os animais domésticos, incorporando a sua dieta os restos de alimentos deixados por
estes.

A maioria destes animais possui hábitos noturnos, o que dificulta de certa forma
observá-los na natureza. É o caso da cutia (Dasyprocta spp.), do gambá (Didelphis sp), do
graxaim-do-mato (Cerdocyon thous), do guaxinim (Procyon).

Na Tabela 5 são apresentados os espécimes representantes da mastofauna com
ocorrência registrada para o município de São Valentim, bem como sua categoria de
ameaça, conforme Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Lista Nacional das Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, de 22/05/03.

Tabela 5 - Relação de espécies da mastofauna com ocorrência registrada para o município
de São Valentim, e seu grau de endemismo (CR – criticamente em perigo; EN – em perigo;
VU – vulnerável).
Nome Científico

Nome popular

Agouti paca

Paca

Categoria de Ameaça
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Nome Científico

Nome popular

Cabassous tatouay

Tatu-de-rabo-mole

Cavia aparea

Preá

Conepatus chinga

Zorrilho

Dasyprocta spp.

Cutia

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha

Dasypus septemcinctus

Tatu-molita

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-branca

Eira Barbara

Irara

Galictis cuja

Furão-pequeno

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

Lepus capensis

Lebre-européia

Mazama americana

Veado-mateiro

EM

Mazama nana

Veado-bororó-do-sul

CR

Mus musculus

Camundongo

Myocastor coypus

Ratão-do-banhado, nutria

Nasua nasua

Quati

Oryzomys flavescens

Camundongo-do-mato

Procyon cancrivorus

Mão-pelada, guaxinim

Pseudalopex gymnocercus

Graxaim

Puma concolor

Leãozinho-baio (*)

Rattus norvegicus

Ratazana

Rattus rattus

Rato-comum, rato-caseiro

Sciurus ingrami

Esquilo, serelepe

Sphiggurus villosus

Ouriço-cacheiro

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim

Vulpes vulpes

Raposa

Fonte: Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente.

Categoria de Ameaça

VU

VU

VU

EM

VU
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Além dos mamíferos citados da tabela acima, no território municipal é possível
encontrar diversas espécies de morcegos. Estes se encontram em residências e nas matas,
em ocos de árvores. Porém a identificação das espécies ocorrentes nunca foi realizada.

O município, em seus fragmentos florestais, atualmente não apresenta espécies
primatas, como micos e bugios, que são os únicos que ocorrem no Rio Grande do Sul.

Em função dos diferentes ecossistemas encontrados no município, cada qual tem a
presença de aves típicas destes locais. Nas florestas nativas encontram-se espécies como a
pomba-juriti, pomba-carijó, sabiá, pica-pau, alma-de-gato, gralha-picaça, tucano, caturrita,
entre outras. Nos açudes, banhados, rios e riachos, verificam-se as aves aquáticas, como
saracura, jaçanã, galinha-d’água e marrecas. Nas áreas urbanizadas, de lavoura e campo,
verifica-se a ocorrência do joão-de-barro, bem-te-vi, rabo-de-palha, quero-quero, anupreto, sabiá-da-praia, pomba-rola, entre outras.

Na Tabela 6 são apresentados os espécimes representantes da ornitofauna com
ocorrência no município de São Valentim, bem como o grau de endemismo conforme
Decreto Estadual 41.672/2002 e Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção, de 22/05/03.

Tabela 6 - Relação de espécies da ornitofauna com ocorrência registrada para o município
de São Valentim e seu grau de endemismo (CR – criticamente em perigo; EN – em perigo;
VU – vulnerável).
Nome Científico

Nome Popular

Amazonetta brasiliensis

Mareca-de-pé-vermelho

Ammodramus humeralis

Tico-tico-do-campo

Anthus lutescens

Sabiá-do-campo

Aramides saracura

Saracura

Ardea Alba

Garça-branca-grande

Ardea cocoi

Garça-moura

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Basileuterus culicivorus

Pula-pula

Categoria de Ameaça
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Nome Científico

Nome Popular

Basileuterus leucoblepharus

Pula-pula-assobiador

Bubulcus íbis

Garça-carrapateira

Butorides striata

Socozinho

Cacicus chrysopterus

Tecelão

Cacicus haemorrhous

Guaxe

Camptostoma obsoletum

Risadinha

Campylorhamphus falcularius

Arapaçu-de-bico-torto

Caprimulgus rufus

João-corta-pau

Caracara plancus

Caracara, carancho

Carduelis magellanica

Pintacilgo

Cathartes aura

Urubu-de-cabeça-vermelha

Celeus flavescens

João-velho

Certhiaxis cinnamomeus

Curutié

Ceryle torquatus

Martim-pescador-grande

Chiroxiphia caudata

Tangará

Chloroceryle amazona

Martim-pescador-verde

Chloroceryle americana

Martim-pescador-pequeno

Chlorostilbon aureoventris

Besourinho-bico-vermelho

Coccyzus melacoryphus

Papa-lagarta-acanelado

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

Colaptes melanochloros

Pica-pau-verde-barrado

Columba picazuro

Pomba-carijó

Columbina minuta

Rolinha

Columbina picui

Rolinha-picuí

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Conopophaga lineata

Chupa-dente

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta

Coryphospingus cucullatus

Tico-tico-rei

Crotophaga ani

Anu-preto

Crypturellus obsoletus

Inhambú, nambú

Cyanocompsa brissonii

Azulão

Categoria de Ameaça
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Nome Científico

Nome Popular

Cyanocorax caeruleus

Gralha-azul

Cyanocorax chrysops

Gralha-picaça

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

Dendrocolaptes platyrostris

Arapaçu-grande

Dendrocygna viduata

Mareca-caneleira

Donacospiza albifrons

Tico-tico-do-banhado

Dysithamnus mentalis

Choquinha-lisa

Egretta thula

Garça-branca-pequena

Elaenia flavogaster

Guaracava

Elaenia mesoleuca

Tuque

Elaenia parvirostris

Guaracava-de-bico-curto

Elanus leucurus

Gavião-peneira

Embernagra platensis

Sabia-do-banhado

Empidonomus varius

Peitica

Falco sparverius

Falcão, quiri-quiri

Furnarius rufus

João-de-barro

Gallinago paraguaiae

Galinha-da-água

Gallinula chloropus

Frango-d'água

Geothlypis aequinoctialis

Pia-cobra

Gnorimopsar chopi

Graúna

Guira guira

Anu-branco

Heliobletus contaminatus

Trepadorzinho

Heterospizias meridionalis

Cavião-caboclo

Himantopus mexicanus

Pernilongo

Hydropsalis torquata

Bacurau

Icterus cayanensis

Encontro

Ictinia plúmbea

Sovi, Pomba

Jacana jaçanã

Jaçanã

Lathrotriccus euleri

Enferrujado

Lepidocolaptes falcinellus

Arapaçu

Leptotila rufaxilla

Juriti-gemedeira

Categoria de Ameaça
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Nome Científico

Nome Popular

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

Leucochloris albicollis

Beija-flor-de-papo-branco

Lochmias nematura

João-porca

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

Megarynchus pitanguá

Neinei

Milvago chimachima

Gavião-carrapateiro

Milvago chimango

Chimango

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

Molothrus bonariensis

Maria-preta, chopim

Myiarchus swainsoni

Irré

Myiodynastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

Myiophobus fasciatus

Bem-te-vi

Myiopsitta monachus

Caturrita

Notura maculosa

Codorna, Perdiz

Nyctibius griséus

Urutau

Nycticorax nycticorax

Savacu

Pachyramphus polychopterus

Caneleiro-preto

Parula pitiayumi

Mariquita

Passer domesticus

Pardal

Patagioenas picazuro

Pombão-asa-branca

Penelope obscura

Jacu

Phacellodomus striaticolis

Tio-tio

Phalacrocorax brasilianus

Biguá

Phylloscartes ventralis

Borboletinha-do-campo

Piaya cayana

Rabo-de-palha

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

Plegadis chihi

Caraúna

Podicephorus major

Macá-grande

Poecilotriccus plumbeiceps

Totoró

Poospiza lateralis

Quete

Poospiza nigrorufa

Quem-te-vestiu

Categoria de Ameaça
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Nome Científico

Nome Popular

Progne chalybea

Andorinha-doméstica-grande

Progne tapera

Andorinha

Pseudoleistes guirahuro

Chopim-do-brejo

Pyrrhocoma ruficeps

Tangara

Ramphastos toco

Tucano, tucanuçú

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

Saltator similis

Trinca-ferro

Satrapa icterophrys

Suiriri-pequena

Serpophaga subcristata

Alegrinho

Sicalis flaveola

Canário-da-terra

Sicalis luteola

Canário-de-bando

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu

Sporophila bouvreuil

Caboclinho

Sporophila caerulescens

Coleirinho

Stephanophorus diadematus

Sanhaço-frade

Sturnella superciliaris

Policia-inglesa

Synallaxis cinerascens

Pi-pui

Synallaxis ruficapilla

Pichororé

Synallaxis spixi

João-tenenem

Syndactyla rufosuperciliata

Trepador-quieto

Syrigma sibilatrix

Maria-faceira

Tachybaptus dominicus

Mergulhão-pequeno

Tachycineta leucorrhoa

Andorinha-de-sobre-branco

Tangara preciosa

Saíra-cara-suja

Tapera naevia

Saci, verão

Thamnophilus caerulescens

Choca-da-mata

Thamnophilus ruficapillus

Choquinha-chapéu-vermelho

Theristicus caudatus

Curicaca

Thraupis bonariensis

Sanhaçu-papa-laranjas

Thraupis sayaca

Sanhaço-cinzento

Tityra SP.

Anambé

Categoria de Ameaça

VU
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Nome Científico

Nome Popular

Categoria de Ameaça

Tolmomyas sulphurescens

Pica-pau-de testa-pintada

Trichothraupis melanops

Tiê-de-topete

Tringa flavipes

Perna-amarela-pequena

Tringa solitária

Maçarico

Troglodytes musculus

Corruíra

Trogon surrucura

Saracura

Turdus albicolis

Sabiá-coleira

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira

Turdus subalaris

Sabiá-ferreiro

Tyrannus melancholicus

Suiriri

Tyrannus savana

Tesourinha

Tyto alba

Coruja-das-torres

Vanellus chilensis

Quero-quero

Veniliornis spilogaster

Pica-pau-verde-carijó

Vireo olivaceus

Juruviara

Volatinia jacarina

Tiziu

Zenaida auriculata

Avoante

Zonotrichia capensis

Tico-tico

Fonte: Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente.

Na Tabela 7 são apresentados os espécimes representantes da herptofauna com
ocorrência no município de São Valentim, bem como o grau de endemismo conforme
Decreto Estadual 41.672/2002 e Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira
Ameaçadas de Extinção, de 22/05/03.
Tabela 7 – Relação de algumas espécies da herptofauna encontrados nos municípios da
região.
Nome popular

Nome Científico

Categoria na Lista de Espécies da Fauna
Silvestre Ameaçadas De Extinção no Rio
Grande do Sul

Caninana

Spilotes pullatus

-
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Nome popular

Nome Científico

Categoria na Lista de Espécies da Fauna
Silvestre Ameaçadas De Extinção no Rio
Grande do Sul

Cascavel

Crotalus durissus

-

Cobra-d’ água

Liophis miliaris

-

Cobra-de-capim

Liophis aff. poecilogyrus

-

Cotiara

Bothrops cotiara

Vulnerável

Jararaca

Bothrops jararaca

-

Jararacuçu

Bothrops jararacussu

Em Perigo

Jaracuçu- do-banhado

Mastigodryas bifossatus

-

Lagarto-de-papo-amarelo

Tupinambis meuanae

-

Fonte: Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente.

Na classificação de répteis são encontradas espécies de lagartixas, lagartos e cobras.
Quanto à diversidade de peixes existentes no município de São Valentim, carece de
um levantamento detalhado. No entanto, para este trabalho, procurou-se fazer uma relação
de espécimes ocorrentes com base em informações verbais obtidas junto a Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, obtendo-se a relação seguinte: joaninha, cará,
cascudo, jundiá, várias espécies de lambaris, palometa, tambicu ou dente de cachorro,
traíra, entre outros.
A ictiofauna, representada pelos peixes de água doce são encontrados nos riachos e
rios que banham o município, tais como, o Rio Erechim, Rio Douradinho, Lajeado Liso,
Lajeado Tombo, Lajeado Laço, entre outros, bem como nos açudes e/ou barragens de terra
existentes em diveas propriedades rurais.
É importante salientar que os açudes para piscicultura, vêm sendo povoados com
espécies exóticas, principalmente as carpas e tilápias. O manejo adequado desses cultivos é
importante para prevenir os riscos inerentes ao escape de espécies não pertencentes à fauna
nativa para os cursos de água da região. A introdução de espécies exóticas em ambientes
naturais pode causar desequilíbrios nas comunidades nativas, seja através da competição
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por alimento, ou pela predação dos organismos aquáticos, ocasionando a perda de
biodiversidade.
Com relação à anfibiofauna, a região do Alto Uruguai insere-se na região Atlântica
de forma geral, é rica em espécies de anfíbios, mas como a maioria das áreas adjacentes, é
pouco conhecida. Algumas espécies têm ampla distribuição no Estado, mas sempre
associadas a formações florestais, tais como: a rã-das-pedras (Limnomedusa macroglossa),
a rã-de-bigode (Leptodactylus mystacinus), o sapo-cururu (Bufo ictericus) e o sapomarteleiro (Hyla faber). É importante registrar ainda, a presença da rã-touro (Rana
catesbeiana) povoando açudes e charcos do município, a qual se constitui em uma espécie
exótica, não pertencente à fauna brasileira, provavelmente introduzida em função do
escape de animais provenientes de ranários.

5.10 RECURSOS HÍDRICOS

De acordo com dados da Carta de Bacias Hidrográficas, elaborada pelo LaGePlam
da Universidade Regional Integrada - URI Campus de Erechim (2007), e constantes da
Tabela 8 e visualizada através da Figura 13, a área territorial do município de São
Valentim é abrangida por 3 bacias hidrográficas: Bacia do Lajeado Grande, Bacia do Rio
Erechim e Interbacia do Uruguai.

Tabela 8 - Bacias Hidrográficas do Município de São Valentim (Classificação Oficial da
Agência Nacional das Águas - ANA )
Nome da Bacia
Bacia do Lajeado Grande
Bacia do Rio Erechim
Interbacia Rio Uruguai
Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Área (ha)
11,24
107,56
37,27

Proporção (%)
7,20
68,92
23,88

A extensão total dos cursos d’água situada dentro da área municipal (rede de
drenagem) corresponde a 271,19 Km, representando uma densidade de drenagem de 17,38
m/ha.
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Figura 13 – Carta das Bacias hidrográficas do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Segundo dados da Carta de Bacias Hidrográficas, elaborada pelo LaGePlam da URI
Campus de Erechim (2007), na Tabela 9 consta os dados da rede de drenagem do
município de São Valentim.
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Tabela 9 - Rede de Drenagem do Município de São Valentim.
Área Municipal (ha)
Drenagem (Km)
271,19
15.607,0
Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Densidade de Drenagem (m/ha)
17,38

O padrão de drenagem para o município é o dendrítico (arborescente) que se
assemelha ao tronco e galhos de uma árvore, de densidade média, pertencente ao grupo das
zonas de erosão de desenvolvimento livre, em áreas com relevo de moderado até
acentuado, estando mais ligados à morfologia do terreno do que a sua estrutura geológica.

Os principais componentes da rede hidrográfica do município de São Valentim são:
Rio Erechim (no limite oeste), Rio Douradinho (na divisa nordeste), Lajeado Liso (na
divisa sul), Lajeado Laço, Lajeado Tombo (na divisa noroeste), Rio Tapir (na divisa leste e
nordeste), Lajeado Resvalente, Lajeado Caranguejo, Arroio Bortolanza, Arroio Mocambo,
Arroio do Meio, Arroio Carolina, entre outros. Todos esses rios, lajeados e sangas são
contribuintes do Rio Uruguai, principal da região por seu tamanho e importância. Há ainda
outros recursos hídricos, em municípios vizinhos, que contribuem no fluxo e volume dos
rios da área territorial de São Valentim.
A qualidade das águas municipais é considerada satisfatória, proporcionando boas
condições de pesca. As principais fontes poluidoras são os efluentes urbanos e industriais
lançados nos corpos d’água, bem como os dejetos de animais. Também são causas de
poluição as erosões de áreas agrícolas, provocadas pelo manejo inadequado do solo e o uso
inadequado das margens dos corpos d’água, com atividades agropecuárias, que provocam
o carreamento de particulado em suspensão (solo, matéria orgânica, resíduos de
fertilizantes e agrotóxicos, etc.) para o interior dos mananciais hídricos, conseqüentemente
assoreando-os e poluindo-os.
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5.11 ASPECTOS ECONÔMICOS
O município de São Valentim é considerado de pequeno porte. Tem sua economia
baseada na agricultura (milho, soja, trigo, feijão e fumo) e pecuária (aves, suínos e gado de
leite) praticada em pequenas propriedades rurais de mão-de-obra familiar.

A indústria, comércio e serviços também possuem sua importância para a
economia local, conforme o representado nas Tabelas 10, 11, 12 e 13.

Tabela 10 - Lavouras permanentes, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE tendo como base a safra de 2008.
Cultivar
Abacate
Caqui
Erva-Mate em folhas
Figo
Laranja
Limão
Noz (fruto seco)
Pêra
Pêssego
Tangeria e Bergamota
Uva

Produção em t
22
16
120
15
825
30
12
10
72
75
810

Área em ha.
1
2
30
3
55
2
4
1
6
15
54

Produtividade t/ha.
22
8
4
5
15
15
3,0
10
12
5
15

Fonte: IBGE, 2010.

As culturas perenes ou anuais têm uma representatividade maior, tendo como
referência a safra 2007/2008.
Tabela 11 – Culturas Perenes.
Cultivar
Alho
Amendoim
Arroz
Batata-Doce
Bata Inglesa
Cana-de-açúcar
Cebola

Produção em t
3
8,4
7,2
125
120
1.500
210

Área em ha
1
7
4
5
14
30
15

Produtividade t/ha
3
1,20
1,8
25
8,57
50
14
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Feijão
Fumo em Folha
Mandioca
Melancia
Melão
Milho em Grãos
Soja
Tomate
Trigo

480
80
1.100
280
16
15.000
7.500
15
1. 620

400
45
44
7
4
2.500
2.500
1
600

1,2
1,78
25
40
4
6
3.000
15
2.700

Fonte: IBGE, 2010.

Por tratar-se de uma região onde predomina o minifúndio, na pecuária se destacam
os pequenos animais.
Tabela 12 – Pecuária.
Especificação
Bovinos de Corte

Quantidades
3.500

Unidades
Cabeças

Eqüinos

108

Cabeças

Asininos

4

Cabeças

Muares

6

Cabeças

Suínos

17.076

Cabeças

Caprinos

114

Cabeças

Ovinos

442

Cabeças

204.000

Cabeças

4.900

Cabeças

350

Mil Litros – Mês

Galinhas e Perus
Vacas de Ordenha
Leite
Ovos
Mel de Abelhas

308

Mil Dúzias

5.175

Quilogramas

Fonte: IBGE, 2010.

Na Figura 14 visualizamos a carta de terras do município de São Valentim,
demonstrando a ocupação da agricultura implantada, área urbaniza, lâmina d´água,
pastagem, solo exposto e a vegetação arbórea.
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Figura 14 – Carta de Usos da Terra do Município de São Valentim.

Fonte: Arquivo Histórico do Município.

Existem instaladas e operando no município três agroindústrias: uma queijaria, uma
de açúcar-mascavo e uma de panificação. Em implantação existem mais uma queijaria,
duas de embutidos e uma de doce de frutas.
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Quanto aos setores secundário, representado pela indústria, e terciário pelos
serviços e pelo comércio.
Tabela 13 – Setores Secundário e Terciário.
Descrição
Número de Unidades Locais
Pessoal Ocupação Total
Pessoal Ocupado Assalariado
Salário Médio Mensal

Quantidades
128
426
309
2,3

Especificação
Unidades
Pessoas
Pessoas
Salários Mínimos Nacionais

Fonte: Sec. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente.

Comércio de pequenas e médias empresas, de gênero alimentício, produtos
agropecuários, vestuários e eletrodomésticos.

Desenvolveram vários comércios, pequenas indústrias metalúrgicas e mobiliários.

5.12 DEMOGRAFIA

Apresentamos a dinâmica da populacional do município de acordo com os dados do
IBGE, da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul e do Atlas
do Desenvolvimento Humano no Brasil – PNUD, relacionados a seguir:
a) População

Tabela 14 - Sinopse do Censo Demográfico 2010.
População Residente
População Residente Urbana
População Residente Rural
Homens
Homens na Área Urbana
Homens na Área Rural
Mulheres
Mulheres na Área Urbana
Mulheres na Área Rural
Homens de menos de 1 ano de idade
Homens de 1 a 4 anos de idade
Homens de 5 a 9 anos de idade

3.632
1.744(48,02%)
1.888(51,98%)
1.811(49,86%)
837
974
1.821(50,14%)
907
914
13
52
108

Pessoas
Pessoas
Pessoas
Homens
Homens
Homens
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Homens
Homens
Homens
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Homens de 10 a 14 anos de idade
Homens de 15 a 19 anos de idade
Homens de 20 a 24 anos de idade
Homens de 25 a 29 anos de idade
Homens de 30 a 34 anos de idade
Homens de 35 a 39 anos de idade
Homens de 40 a 44 anos de idade
Homens de 45 a 49 anos de idade
Homens de 50 a 54 anos de idade
Homens de 55 a 59 anos de idade
Homens de 60 a 64 anos de idade
Homens de 65 a 69 anos de idade
Homens de 70 a 74 anos de idade
Homens de 75 a 79 anos de idade
Homens de 80 a 84 anos de idade
Homens de 85 a 89 anos de idade
Homens de 90 a 94 anos de idade
Homens de 95 a 99 anos de idade
Homens de 100 anos ou mais de idade
Mulheres de menos de 1 ano de idade
Mulheres de 1 a 4 anos de idade
Mulheres de 5 a 9 anos de idade
Mulheres de 10 a 14 anos de idade
Mulheres de 15 a 19 anos de idade
Mulheres de 20 a 24 anos de idade
Mulheres de 25 a 29 anos de idade
Mulheres de 30 a 34 anos de idade
Mulheres de 35 a 39 anos de idade
Mulheres de 40 a 44 anos de idade
Mulheres de 45 a 49 anos de idade
Mulheres de 50 a 54 anos de idade
Mulheres de 55 a 59 anos de idade
Mulheres de 60 a 64 anos de idade
Mulheres de 65 a 69 anos de idade
Mulheres de 70 a 74 anos de idade
Mulheres de 75 a 79 anos de idade
Mulheres de 80 a 84 anos de idade
Mulheres de 85 a 89 anos de idade
Mulheres de 90 a 94 anos de idade
Mulheres de 95 a 99 anos de idade
Mulheres de 100 anos ou mais de idade
Domicílios Recenseados
Domicílios Particulares Ocupados
Domicílios Particulares Ocupados com entrevista realizada

142
171
117
93
96
119
129
150
140
127
134
74
72
35
26
11
2
11
69
100
137
144
119
114
80
117
114
133
139
132
120
75
75
68
41
26
4
3
1.353
1.202
1.202

Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Homens
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Mulheres
Domicílios
Domicílios
Domicílios
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Domicílios Particulares Ocupados sem entrevista realizada
Domicílios Particulares não Ocupados
Domicílios Particulares não Ocupados de uso ocasional
Domicílios Particulares não Ocupados Vagos
Domicílios Coletivos
Domicílios Coletivos com Morador
Domicílios Coletivos sem Morador
Média de moradores em domicílios particulares ocupados

150
42
108
1
1
3,02

Domicílios
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Domicílios
Moradores

Fonte: IBGE, 2010.

b) Densidade Demográfica (DD): 23,27 habitantes/km2.
c) Porte: Pequeno.
d) Base Econômica: agricultura e pecuária.
e) Produto Interno Bruto – PIB (2008):
- PIB a preços correntes (Mil R$): 51.821 (337º no ranking do Estado)
- PIB per capta (R$): 12.923 (283º no ranking do Estado)
- Valor Adicionado Bruto:
- Agropecuária (%): 40,60
- Indústria (%): 5,48
- Serviços (%): 53,93
f) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M (2000): 0,766 (Médio)
- IDH-M Renda: 0,650 (Médio)
- IDH-M Longevidade: 0,774 (Médio)
- IDH-M Educação: 0,874 (Alto)
g) Índice de Desenvolvimento Socioeconômico – IDESE (2007): 0,693 (Médio)
- Índice de Educação: 0,856 (Alto)
- Índice de Renda: 0,728 (Médio)
- Índice de Saneamento e Domicílios: 0,342 (Baixo)
- Índice de Saúde: 0,845 (Alto)
h) Taxa de Analfabetismo (2000): 10,51%.
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5.13 INDICADORES AMBIENTAIS

Dados gerais sobre os indicadores ambientais no município:
·

O abastecimento de água tratada, através da CORSAN, deu-se no ano de 1978.

A água é captada de um riacho de 7m de profundidade, 25m de largura, de 100 a 150m de
comprimento, a uma distância de 3,5Km do centro urbano, aproximadamente. Inicialmente
eram abastecidos de 170 a 180 condomínios, hoje em 2011 estão sendo abastecidos 819
condomínios, 1.744 pessoas.
·

PH da água tratada é de 6,1 a 6,9 e água bruta 7,1;

·

Barragem de captação com uma vazão de 7,8 litros/s;

·

Quantidades de residências abastecidas com água potável: 819 condomínios,

sendo 665 residenciais, 14 sociais, 21 públicas, 71 comerciais; com menos de 100m² e, 48
comerciais com mais de 100m²;
·

Encanamentos utilizados, 2.700m, da barragem até o reservatório. Tipo de

encanamentos, canos de ferro galvanizado e PVC, possuindo duas redes, uma rede com
espessura de 100mm, e outra com 60mm;
·

Total de encanamento utilizados em perímetro urbano, para o abastecimento,

10.270m sendo uma parte de PVC, outra de cimento amianto, espessura de 100mm, 85mm
e 60mm;
·

Precauções: assoreamento devido o desmatamento das encostas perto do

reservatório, nascentes localizadas no perímetro urbano;
·

Poluição da água: índice de coliformes fecais; 1.100 a 17.000, dependendo do

período de chuvas e estiagens, número mais provável por 100mm. Não apresenta até o
momento índice de poluição por agrotóxicos;
·

Análise de bactérias termo tolerante e bactérias heterotróficas, é nulo;

·

No meio rural: há 600 fontes alternativas individuais, atendendo 1.288 pessoas.

6 soluções coletivas, (rede de água), atendendo 600 pessoas. Lembrando que todas não são
tratadas;
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·

O perímetro urbano de São Valentim, atualmente totaliza 50% do esgoto

canalizado e 50% das canalizações rudimentares. O mesmo ocorre com os esgotos
pluviais;
·

O recolhimento, transporte e destino final, do lixo orgânico e inorgânico é

realizado pela empresa BALENA & BALENA LTDA, situada no município de Erval
Grande. O atendimento da coleta dá-se a 100% da população urbana, passando de casa em
casa, 3 vezes por semana. Na zona rural, é realizado parcialmente, a cada 60 dias somente
o lixo inorgânico;
·

O destino final aos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, através

de incineração de 15 em 15 dias, realizado pela empresa SERVIOESTE SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA.

5.14 INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS
O atual município de São Valentim é sede de Comarca e da 168ª Zona Eleitoral de
cinco municípios. Possui uma infra-estrutura com excelente sistema de atendimento a
saúde à população, especialmente o público estudantil e da terceira idade.
Possui também um sistema de telefonia automatizada, onde é colocado a disposição
de todos telefone fixo e móvel, sendo telefone fixo operado pela Brasil Telecom, com 528
instalados e 459 terminais em serviços, tendo instaladas três torres de transmissão no
perímetro urbano da cidade, sendo uma antena de transmissão fixa: Brasil Telecom S/A e
duas antenas de transmissão móvel: das empresas Vivo e Claro.

Tem um sistema bancário bastante desenvolvido com o funcionamento das
Agência do Banco do Brasil, Banco Cooperativo Sicredi S/A, Banco Cooperativo Rural,
posto da Caixa Federal, Banco Bradesco e PAB do Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
Possui Registro de Imóveis instalado no ano de 1998, bem como Cartório de Serviços
Gerais e Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Urbanos.
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O abastecimento de energia elétrica deu-se em 1959, abastecimento este
anteriormente realizado através de geradores movidos a óleo diesel. A Rio Grande Energia
- RGE, é a empresa que fornece a energia elétrica em nosso município, com voltagem de
220V e um consumo mensal de 49111 Kw/h em vias públicas e, consumo mensal
residencial e comercial 301163 Kw/h.
É atendido por um sistema de transporte Inter Estadual e Inter Municipal muito
eficiente e sua segurança pública é realizada pelo 13° Batalhão de Polícia Militar e pela
Polícia Civil do Estado, que proporcionam tranquilidade e segurança a sua população.

Possui um sistema municipal de educação bastante eficiente e evoluído, serviço
este prestado em São Valentim pelo próprio Município (na área da educação infantil e
ensino fundamental) e pelo Estado (no ensino fundamental e ensino médio).

Um sistema de saúde que atende em turno integral a sua população, inclusive aos
sábados, domingos e feriados, inicialmente oferecendo uma saúde curativa de boa
qualidade, no entanto, tem dado ênfase a saúde preventiva nas áreas médica e
odontológica, atendimentos realizados domiciliarmente por duas Equipe de Saúde Familiar
– ESF, bem como com atendimentos psicológicos, fisioterápicos e nutricionais, tendo
cuidados especiais as mães gestantes, crianças de 0 a 6 anos e em idade escolar e aos
grupos de risco e vulnerabilidade social.

Apresentamos, através das tabelas abaixo, indicadores em referência a educação e a
saúde no município.
Tabela 15 – Indicadores Educacionais.
Descrição
Ensino Infantil Municipal
Ensino Fundamental Municipal
Ensino Fundamental Estadual
Ensino Médio Estadual
Docentes Escolas Municipais
Docentes Escolas Estaduais
Escolas Ensino Infantil Municipal

Quantidades
75
228
226
162
40
37
02

Unidades
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Matrículas
Professores
Professores
Escola
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02
02
01

Escolas Ensino Fundamental Municipais
Escolas Ensino Fundamental Estaduais
Escola Ensino Médio Estadual
Fonte: Escolas Municipais e Estaduais

Escolas
Escolas
Escola

Tabela 16 – Mortalidade.
Mortalidade Neonatal (<28 dias)
2003
2004
2005
1
0
0
Mortalidade Infantil (<1 ano)
2003
2004
2005
1
0
0
Mortalidade por AVC
2004
2005
2003
0
0
0
Mortalidade Câncer de Colo
2003
2004
2005
0
0
0
Mortalidade Câncer de Mama
2003
2004
2005
0
0
0
Mortalidade Materna
2003
2004
2005
0
0
0
Mortalidade por Tuberculose
2004
2005
2003
0
0
0
Mortalidade por Hanseníase
2004
2005
2003
0
0
0
Mortalidade Geral
2003
2004
2005
25
22
29
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

2006
2

2007
0

2008
0

2009
0

2006
2

2007
0

2008
0

2009
0

2006
0

2007

2008

2009

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

2006
21

2007
16

2008
15

2009
16

Tabela 17 – Natalidade - Pré-Natal.
Parto Cesárea
2007
10
Parto normal
2007
12

2008
06

2009
10

2010
04

2008
15

2009
18

2010
16
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Parto em Adolescentes
2007
2008
2009
01
01
04
Parto Prematuro
2007
2008
2009
00
00
02
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

2010
06
2010
00

Tabela 18 - Morbidade (doenças de notificação compulsória).
Casos
confirmados
2007
AIDS
0
0
Cachumba
Cólera
0
Coqueluche
0
Dengue
0
0
Difteria
Gonorréia
0
Hanseníase
0
Hepatite B
5
1
Hepatite C
Hidatidose
0
Leptospirose
0
Malária
0
Meningite
0
0
Poliomielite
Raiva
0
Rubéola
0
Sarampo
0
Sífilis Congênita
0
Tétano Acidental
0
Tétano Neonatal
0
Tifo
0
Tuberculose
0
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
DOENÇAS

Casos
confirmados
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casos
confirmados
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Casos
confirmados
2010
00
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6 CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DA
LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS
O abastecimento de água, dentro dos limites do perímetro urbano e em suas áreas
de expansões do Município de São Valentim, é de responsabilidade da CORSAN, através
de Contrato de Programa firmado em 25 de agosto de 2010, com vencimento previsto para
24 de agosto de 2035, autorizado pela Lei Municipal nº 2.322/2010 de 11 de maio de 2010.

Na zona rural, o abastecimento acontece de forma individual, onde cada morador
busca alternativas de abastecimento, seja através de poços ou fontes drenadas, ou ainda de
forma coletiva e nesse caso, estão organizados sob a forma de associações, onde as
comunidades são as administradoras dos Sistemas, bem como das soluções e alternativas a
serem tomadas, com apoio da Administração Municipal.

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
O Município de São Valentim é constituído por uma área territorial de 156,07 km²,
sendo que deste 690.340 m² correspondem ao perímetro urbano, conforme Lei Municipal
nº 791/1985 e Leis Municipais que autorizam a ampliação do perímetro urbano de nº s
1.941/2003 e 2.361/2010.

6.1.1 Mananciais de abastecimento

O sistema de abastecimento do perímetro urbano de São Valentim tem como base,
o suprimento por um manancial de superfície denominado Arroio do Meio, bem como por
captação subterrânea através de 06 (seis) poços tubulares profundos, sendo que todos
encontram-se inativos.
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6.1.1.1 Captação de manancial subterrâneo
A captação subterrânea é efetuada através da perfuração de poços tubulares
profundos, localizados na zona rural do município, no âmbito da Bacia hidrográfica do Rio
Passo Fundo, do aqüífero Guarani, de acordo a Tabela 19.

Tabela 19 - Relação de poços e dados de produção, níveis e profundidades.
DENOMINAÇÃO
SVA-09
SVS-05
SVA-01
SVA-03
SVA-02
SVA-04

VAZÃO (m³/s)
20,00
10,00
9,40
0,00
1,20
10,00

N. E (m)
22,79
42,88
29,88
0,00
69,65
37,50

N. D (m)
55,00
150,00
50,09
0,00
101,80
150,00

PROF. (m)
102,00
0,00
0,00
0,00

SITUAÇÃO
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo
Inativo

Fonte: CORSAN.

6.1.1.2 Diagnóstico

Todos os poços tubulares profundos estão inativos.

6.1.2 Captação Superficial e Bombeamento

A captação superficial está localizada fora do perímetro urbano do município, no
Arroio do Meio, e é constituída por meio de uma barragem de nível, com dique e
vertedouro em concreto, onde a tomada de água é feita diretamente no leito do rio, de
acordo com a Figura 15.
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Figura 15 - Captação de Água Superficial no Arroio do Meio (Barragem da CORSAN).

Fonte: Dados dos Comitês.

6.1.2.1 Diagnóstico
A barragem encontra-se assoriada, e em épocas de estiagem, chega ao limite
mínimo para produção de água, necessitando portanto, de dragagem e um estudo de
concepção/projeto executivo e realização de obras de construção de uma nova barragem e
ou transposição do Rio Liso, para garantir quantidade de água suficiente para suprir a
demanda ao longo do PMSB.

Na Figura 16, está demonstrado a situação atual da Barragem da CORSAN, no que
tange o ponto de captação de água, a casa de máquina e os quadros de comando.
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Figura 16 - Ponto de Captação de Água, Casa de Máquina e Quadros de Comando.

Fonte: Dados dos Comitês.

6.1.3 Adução
A adução de água bruta entre a barragem e do ponto de sucção, é composta por
tubulação de ferro flex, com diâmetros DN 100mm, com uma extensão de 20 metros, até a
Estação de Tratamento de Água - ETA.
Existe também uma adutora de água bruta entre a estação de bombeamento e a
estação de tratamento composta por tubulação de ferro fundido com diâmetros de 75 e
100mm sendo que parte em ferro fundido e parte em PVC, com extensão de 2.700 (dois
mil e setecentos) metros.
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Vê-se na Figura 17 a captação de água, a adutora, o grupo de motor-bomba, a
câmara de manobras e o quadro de comando, localizados junto a barragem da CORSAN,
na Linha Galina.
Figura 17 - Captação de água, Adutora, Grupo de Motor-Bomba, Câmara de Manobras e
Quadro de Comando.

Fonte: Dados dos Comitês.

6.1.3.1 Elevatórias e Boosters de Recalques
O 1° recalque Estação de Bombeamento de Água Bruta – EBAB, localizada junto a
barragem é composta por dois conjuntos motor-bomba, estacionários, sendo uma reserva,
com vazão máxima de 7l/s, com quadro de comando e câmara de manobras.
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A instalação elétrica é do tipo trifásica, e existe instalado um transformador que
atende a demanda de consumo.
O 2° recalque Elevatório de Bombeamento de Água Tratada - EBAT, localizada
junto a ETA é formado por dois conjuntos motor-bomba tipo estacionários, sendo dos
conjuntos de reserva, com vazão máxima de 7,2l/s.

Booster de Recalque localizado na Rua João Capellari, com equipamentos
eletromecânicos, com apoio de reservatório na Rua Ermínio Baggio, conforme Figura 18.

Figura 18 - Booster, Reservatório e Recalque na ETA e na Rua Erminio Baggio.

Fonte: Dados dos Comitês.
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6.1.3.2 Diagnóstico
Devido ao material da adutora ser de ferro com vida útil ultrapassada, ocasionando
frequentes rompimentos, se faz necessário a substituição da mesma, instalação ou
manutenção de válvula de retenção e de alívio e instalação de ventosas ao longo da
adutora.

Alterar traçado da adutora, pois atualmente a mesma passa por propriedades
particulares, lavouras, apresentando dificuldade de localização e execução de consertos de
vazamentos.

Necessidade de limpeza, pois apresenta alto grau de incrustações e material fino, e
em consequência diminuição de vazão.
É necessário a instalação de macromedidores de vazão para ter controle efetivo da
água produzida.

6.1.4 Tratamento
A ETA é do tipo convencional, localizada na Rua Alberto Deboni, Centro, e
atualmente está operando com vazão nominal/operacional de 7,2 l/s.

O conjunto de equipamentos da ETA compreende: floculador hidráulico dotado de
misturador, decantador retangular convencional, um filtro rápido descendente compostos
por antracito e areia, laboratório e casa de química.
A água bruta após receber ajuste do PH, pré-oxidação, passa por processo de
floculação, decantação e filtração, recebe produtos onde é desinfectada e fluoretada para
ser recalcada para um reservatório enterrado e posteriormente recalcado para outros
reservatórios e distribuídas nos diversos setores.
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A Tabela 20 contém informações de produção operacional e comercial da água
potável oferecida pela CORSAN a população.

Tabela 20 - Informações de produção operacionais e comerciais.
DADOS DE PRODUÇÃO,
MEDIÇÃO
Índice de Perdas na Distribuição IPD (%)
Indice Perdas p/ Ligação-IPL –
(L/Dia/Lig)

MAR/
2011

FEV/
2011

JAN/
2011

DEZ/
2010

NOV/
2010

OUT/
2010

SET/
2010

AGO/
2010

JUL/
2010

JUN/
2010

16,43

6,81

0,10

16,98

23,20

19,85

16,28

22,80

23,15

23,94

37,76

11,83

57,35

23,00

0,35

57,31

92,38

72,62

63,22

83,48

82,58

86,18

147,59

44,50

Indice de Macro medição – IM (%)

10,00

10,00

10,00

10,01

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

9,99

10,01

10,00

Volume Disponibilizado - VD (m³)

7.012

6.110

6.838

6.695

7.632

7.268

7.433

7.242

7.012

6.824

7.645

7.110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volume Utilizado – VU (m³)
3

Volumes especiais (m )

MAI/
2010

ABR/
2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.860

5.694

6.831

5.558

5.861

5.825

6.223

5.591

5.389

5.190

4.758

6.269

8,57

7,48

8,38

8,22

9,40

8,93

9,14

9,09

8,85

8,66

9,79

9,13

Volume Importado (m³)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volume Exportado (m³)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volume macro medido (m³)

701

611

684

670

763

727

743

724

701

682

765

711

Volume Utilizado unitário - VUu(
m 3 /Eco.)

7,16

6,97

8,37

6,83

7,22

7,16

7,65

7,02

6,80

6,59

6,09

8,05

IPD Média 12 meses (%)

18,59

19,57

20,04

20,76

21,09

20,05

20,10

19,99

19,77

19,79

21,59

17,62

IPL Média 12 Mêses (%)

67,69

71,85

74,32

77,52

79,49

74,95

75,00

73,76

72,66

72,32

80,50

62,67

Volume Medido Operacional - VM
(m³)

5.456

5.357

6.469

5.282

5.508

5.464

5.848

5.213

4.998

4.828

4.424

5.882

404

337

362

276

353

361

375

378

391

362

334

387

Volume Faturado - VF (m³)

5.458

5.371

6.479

5.282

5.528

5.494

5.858

5.273

4.998

4.839

4.424

5.892

Indice de Hidrometração - IH (%)

97,74

97,73

97,57

97,56

97,40

97,26

97,40

96,64

96,94

96,93

97,08

96,92

Economias (unid)

818

817

816

814

812

814

813

797

792

788

781

779

Ligações (unid)

663

660

658

656

654

656

654

655

654

651

650

649

4

5

8

3

12

10

5

11

4

7

3

7

410

424

393

564

382

422

407

379

457

374

380

431

Volume Utilizado – VU (m3 )
Volume Disponib.unitário –Vdu (
m 3 /Eco.)

Volume Estimado – VE (m³)

Intervenções em Ramais
Volume de Processo (m³)

Fonte: CORSAN.

Na Figura 19 verifica-se a situação atual da sede da CORSAN, da ETA e os
laboratórios existentes, sito a Rua Alberto Deboni, sede do município de São Valentim.
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Figura 19 - Sede da CORSAN, ETA e laboratórios.

Fonte: Dados dos Comitês.

6.1.4.1 Diagnóstico

Necessidade de instalação de macro medidores de vazão, reforma do prédio, pois o
mesmo apresenta rachaduras e a pintura está em mau estado, manutenção nas válvulas de
retenção, telemetria, automação do sistema. Não existe leitos de secagem e
reaproveitamento da água de lavagem dos filtros.

6.1.5 Reservação
O sistema de armazenamento de água existente no Município, é composto por 4
(quatro) reservatórios, totalizando um volume de 135 m³, conforme descrição abaixo.
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Tabela 21 – Sistema de armazenamento de água.
DENOMINAÇÃO
R1
R2

VOLUME (m³)
15
100

MATERIAL
Concreto

TIPO
Enterrado

Concreto

Elevado

R3

5

Fibra

Apoiado

R4

15

Concreto

Enterrado

Fonte: CORSAN.

O abastecimento de setores e zonas urbanas, a partir dos reservatórios se dá da
seguinte forma:
O R1 recebe água da ETA e abastece o R2; o R2 recebe água do R1 e abastece a
cidade e o R3 e R4; o R3 recebe água do R2 e abastece o R4; o R4 recebe água do R3
recalcado pelo Booster e abastece aproximadamente 16 economias, de acordo com a
Figura 20.
Figura 20 - Reservatórios de água no perímetro urbano.

R1

R3

Fonte: Dados dos Comitês.

R2

R4
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6.1.5.1 Diagnóstico

Necessidade de construção de novo reservatório para atender abastecimento de
zonas altas da cidade e também das áreas de expansão devido ao crescimento da mesma,
reforma dos Reservatórios, instalação de controladores de níveis e telemetria.

6.1.6 Distribuição

O Sistema de distribuição conta ao todo com aproximadamente 10.043 metros de
redes, atendendo cerca de 820 economias totalizando 1.744 habitantes.

De acordo com informações da CORSAN, 9.262 metros da rede de distribuição são
de materiais diversos (Cimento Amianto, PVC, PEAD), com diâmetros variando de DN
50mm a DN 100 mm e, os outros 781 metros, são de redes ou ramais precários, em PVC e
com diâmetro de 32 e 40mm.

Conforme dados obtidos, o sistema atual apresenta-se adequado quanto a
frequência e realização de análises, em detrimento a Portaria MS nº 518/2004.

Este controle vem garantindo de acordo com os dados fornecidos, a eliminação de
agentes patogênicos através da desinfecção com cloro.
De acordo com a Portaria MS n° 518/2004, o órgão responsável pelo fornecimento
da água, deve garantir a qualidade da mesma em conformidade com a Tabela 22.
Tabela 22 – Portaria MS n° 518/2004 - Qualidade da água.
Parâmetro
Turbidez
pH
Cor

Significado Sanitário
Ocorre devido a partículas em
suspensão deixado a água com
aparência turba.
Utilizado para medir a acidez
ou alcalinidade.
Ocorre devido a partículas
dissolvidas na água.

Padrão de Qualidade
5 UT
6,0 – 9,5
15 UH

Exigência
*VMP
518/04

da

Portaria

Recomendação
da
Portaria 518/04
*VMP da Portaria
518/04
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Produto químico utilizado para
eliminar bactérias.
Produto químico adicionado a
Fluoretos
água para prevenir a cárie
dentária.
Indicador utilizado para medir
Coliformes Totais
contaminação por bactérias
provenientes da natureza.
Indicador utilizado para medir
Coliformes
contaminação por bactérias de
Termotolerantes
origem animal (fezes).
*VMP = Valor máximo permitido
Fonte: Portaria MS n° 518/2004.
Cloro Livre Residual

0,2 – 5,0 gm/L

Intervalo exigido na
Portaria 518/04

0,6 – 0,9 mg/L

Faixa
ótima
Portaria 518/04

Ausência em 95% das VMP da
amostras
518/04
Ausência

*VMP
518/04

da

da

Portaria

Portaria

Conforme dados obtidos junto a CORSAN, apresentamos demonstrativo de
qualidade da água fornecida pela mesma aos usuários na Tabela 23.
Tabela 23 – Comparativo da qualidade da água do Município.
Parâmetros
Turbidez
Cor
Ph
Cloro Livre residual
Fluoretos
Coliformes totais
Coliformes termotolerantes
Fonte: CORSAN.

Padrão de Qualidade
0.0 a 5.0 UT
0 a 15 UH
6.0 a 9.5
0.20 a 5.00 mg/l
0.6 a 0.9 mg/l
Ausente em 100 ml
Ausente em 100ml

Média
0.4 UT
2 UH
6.9
0,97 mg/l
0.8 mg/l
Ausente
Ausente

Observou-se através dos valores fornecidos na amostragem realizada pela
CORSAN, que os mesmos atendem os parâmetros mínimos exigidos de acordo com a
Portaria nº 518 do Ministério da Saúde.

6.1.6.1 Diagnóstico

Existe a necessidade de efetuar a substituição de redes antigas em fibro Cimento
que além de apresentar frequentes vazamentos aumentando as perdas, prejudicando os
consumidores com seguidas faltas de água, danificando a pavimentação, também
contribuem negativamente com a qualidade da água. Também deverão ser realizadas
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algumas melhorias como: manutenção (conserto e limpeza) preventiva e periódica nos
reservatórios.

Execução de substituição de redes e ramais precários com DN 32 e 40mm.

Necessidade de instalação de Válvulas redutoras de pressão, registros, ventosas e
hidrantes - VRPs.

6.2 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL
Na zona rural o abastecimento é realizado por fontes drenadas, poços sub
superficiais e profundos (artesianos), com redes de distribuição, além de soluções
individuais, através de várias alternativas (fontes drenadas, poços rasos) que atendem 578
domicílios e aproximadamente 1.888 habitantes.
O uso da água é destinado para consumo humano e das criações de aves, suínos e
bovinos.
A solução de abastecimento de água através de poço profundo tem se mostrado
eficiente, principalmente em épocas de estiagem, não faltando água. Também pelo baixo
custo operacional, principalmente com relação à mão de obra, uma vez que o sistema
trabalha através de bóia elétrica instalada no reservatório, acionando a bomba de recalque
automaticamente. Quanto aos poços superficiais e fontes existem riscos de contaminação
por agrotóxicos e outros poluentes, além de nas épocas de estiagem ter se mostrado
ineficientes, faltando água.

6.2.1 Captação
A Captação é feita através da drenagem de fontes (vertentes), perfuração de poços
sub-superficiais e tubulares profundos.
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6.2.1.1 Diagnóstico
Atualmente a água consumida, não recebe nenhum tipo de tratamento, apenas é
efetuado o monitoramento, pela vigilância sanitária do município, por amostragem mensal,
da qualidade da mesma.

Como alternativa de abastecimento coletivo na zona rural, levou-se em
consideração a realidade de cada comunidade, sendo que em algumas se optou por
perfuração de poços subterrâneos profundos e em outras em fontes melhoradas
superficiais, nas comunidades apresentadas na Tabela 24.

Tabela 24 - Relação dos poços subterrâneos profundos e fontes melhoradas superficiais
coletivas na zona rural do Município.
TIPO
LOCALIZAÇÃO
Subterrâneo
Vila São João
Subterrâneo
Vila Vista Alegre
Subterrâneo
Linha São Pedro
Subterrâneo
Linha Valentini
Superficial
Linha Santo Isidoro
Superficial
Linha Gaboardi
Superficial
Linha Alemães
Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Água para Consumo Humano – SISÁGUA.

Como alternativa de abastecimento individual na zona rural, levou-se em
consideração a realidade de cada propriedade, sendo que em algumas se optou por
construções de poços rasos e em outras em fontes melhoradas superficiais, nas
comunidades apresentadas na Tabela 25.

Tabela 25 - Relação dos poços rasos e fontes melhoradas superficiais individuais na zona
rural do Município.
TIPO
Poços rasos
Poços rasos
Poços rasos
Poços rasos
Poços rasos
Poços rasos

LOCALIZAÇÃO
Linha Bigolin
Linha Canarinho
Linha Corsan
Linha Deboni
Linha Gaboardi
Linha Gallina
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Linha Lajeado Tombo
Poços rasos
Poços rasos
Linha Mezalira
Poços rasos
Linha Resvalante
Poços rasos
Linha Santo Isidoro
Poços rasos
Linha São Paulo
Poços rasos
Linha São Pedro
Poços rasos
Linha Secção Cravo
Poços rasos
Linha Tapir e Mocambo
Poços rasos
Linha Valentini
Poços rasos
Vila São João
Fontes melhoradas superficiais
Linha Bigolin
Fontes melhoradas superficiais
Linha Canarinho
Linha Corsan
Fontes melhoradas superficiais
Fontes melhoradas superficiais
Linha Deboni
Fontes melhoradas superficiais
Linha Gaboardi
Fontes melhoradas superficiais
Linha Gallina
Linha Lajeado Tombo
Fontes melhoradas superficiais
Fontes melhoradas superficiais
Linha Mezalira
Fontes melhoradas superficiais
Linha Resvalante
Fontes melhoradas superficiais
Linha Santo Isidoro
Fontes melhoradas superficiais
Linha São Luiz
Fontes melhoradas superficiais
Linha São Paulo
Fontes melhoradas superficiais
Linha São Pedro
Fontes melhoradas superficiais
Linha Secção Cravo
Fontes melhoradas superficiais
Linha Tapir e Mocambo
Fontes melhoradas superficiais
Linha Valentini
Fontes melhoradas superficiais
Vila São João
Fonte: Sistema de Informação de Vigilância da Água para Consumo Humano – SISÁGUA.

6.2.2 Adução
A adução dos poços subterrâneos profundos é feita através de tubos galvanizados
de diâmetro 2”, sendo a água, recalcada com bombas elétricas submersíveis.
As fontes melhoradas superficiais coletivas é feito um pequeno acúmulo de água
junto a mesma e recalcada com bomba elétrica ou por gravidade para seus reservatórios e
posteriormente distribuída por rede de abastecimento, através da gravidade até as
residências.
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Nas fontes melhoradas superficiais e poços rasos é feito um pequeno acúmulo de
água junto aos mesmos e recalcada através de bombeamento elétrico, por gravidade ou
manualmente, e distribuído nas residências.

6.2.2.1 Diagnóstico

Nos casos em que ocorrem o bombeamento elétrico, contatou-se que na maioria das
vezes as instalações elétricas são precárias, com ligação de acionamento direto nos
disjuntores, sem a existência de quadro de comando.

Sendo que nos poços subterrâneos profundos, possuem quadro de comando elétrico
em boas condições.

6.2.3 Tratamento

Normalmente não existem equipamentos de tratamento.

6.2.3.1 Diagnóstico
Existe a necessidade urgente, de efetuar o tratamento da água consumida no interior
do Município, através da desinfecção (aplicação de cloro) e fluoretação (flúor).

6.2.4 Reservação

Os reservatórios existentes geralmente são de baixa capacidade entre 15 e 20 m³,
em fibra, cimento amianto e concreto, sendo apoiados ou elevados.

6.2.4.1 Diagnóstico

Os reservatórios construídos em cimento amianto não são adequados para
armazenamento de água potável.
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Seguidamente existe transbordamento de reservatórios devido a problemas nas
linhas físicas e nas bóias de controle de nível.

6.2.5 Distribuição
A distribuição da água se dá através de redes com tubos de PVC, tipo PB (ponta e
bolsa) soldável, com diâmetros entre DN 20mm, 25 mm e DN 32mm ou através de
mangueiras plásticas com diâmetro entre DN 20 mm, 25 mm e 32 mm.

6.2.5.1 Diagnóstico

As tubulações utilizadas apresentam frequentes vazamentos, pois não absorvem
grandes variações de temperatura e pressão.

6.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA

O sistema de esgotamento sanitário deverá abranger a universalização do serviço de
esgotamento sanitário e a conservação de cursos e de mananciais d´água.

As intervenções previstas para o serviço de esgotamento sanitário visam a
implantação de sistema de coleta, tratamento e disposição final do efluente tratado.

6.3.1 Coleta, tratamento e destinação final do esgoto sanitário

O Município de São Valentim não possui um Sistema Coletivo de Esgotamento
Sanitário do tipo separador absoluto com coleta, afastamento, tratamento e retorno ao
receptor final (rio).
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O sistema de tratamento existente que predomina, é do tipo individual, composto
de:
·

Fossa séptica, filtro e poço sumidouro;

·

Fossa séptica e poço sumidouro;

·

Existe também o sistema coletivo de esgotos mistos, onde após passar por fossa

séptica e filtro ou somente fossa, é ligado na rede coletora pluvial, onde é lançado em um
receptor (rio, sanga);
·

Outra situação constatada é a de que o esgoto não passa por nenhum tipo de

tratamento, é simplesmente lançado a céu aberto.

6.3.1.1 Diagnóstico

A falta de tratamento e destino final adequado do esgotamento sanitário provoca
mau cheiro, a proliferação de insetos e roedores, de doenças a população, bem como sérios
danos ao meio ambiente.

6.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA RURAL
Na zona rural o sistema de esgotamento sanitário é bastante rudimentar,
necessitando de atenção especial no que tange a orientação e conscientização da população
quanto a importância do saneamento básico em suas residências.

6.4.1 Coleta, tratamento e destinação final do esgotamento sanitário
O sistema de tratamento de esgoto sanitário no interior do município é do tipo
individual, onde cada morador, dá o destino final, geralmente através de fossa séptica e
poço sumidouro ou ainda, simplesmente largando a céu aberto.

75

6.4.1.1 Diagnóstico

A falta de tratamento e destino final adequado do esgotamento sanitário provoca
mau cheiro, a proliferação de insetos e roedores, de doenças a população, bem como sérios
danos ao meio ambiente.

6.5 GESTÃO E MANEJO DA LIMPEZA URBANA, DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DOS
SERVIÇO DE SAÚDE E RESÍDUOS PERIGOSOS
O serviço de recolhimento do lixo domiciliar é realizado três vezes por semana no
perímetro urbano, e parcialmente uma vez a cada sessenta dias no interior do município. O
serviço de coleta e destino final do lixo é terceirizado e encaminhado a usina de
reciclagem, situada na cidade de Erval Grande/RS.

Embora não haja coleta seletiva, as famílias têm procurado separar o lixo por
componentes, principalmente separados em lixo seco e lixo orgânico. A ação de catadores
é esporádica baseando-se principalmente ao papelão, as latinhas de bebidas e plásticos/pet.

O município, através de seus setores competentes tem desenvolvido campanhas e
incentivado a população na implantação de programas de coleta seletiva, fazendo com que
o destino final do lixo, que é dado via usina de reciclagem não venha trazer problemas ao
meio ambiente.
Na área rural há recolhimento parcial, realizado bimestralmente pela mesma
empresa terceirizada, acondicionado em lixo seco, recolhido por esta empresa e destinado a
usina de reciclagem e o lixo orgânico é absorvido individualmente em cada propriedade.

Também os serviços e disposição final dos resíduos oriundos de serviços de saúde
são terceirizados e conduzidos até a cidade de Chapecó – SC para o seu destino final.
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Os resíduos originados por postos de combustíveis e de oficinas mecânicas são
recolhidos periodicamente por firmas especializadas e licenciadas junto aos órgãos
ambientais, contratadas pelas empresas, assim como o material contaminado por óleo
oriundo de lavagem de veículos.
O recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos é realizado pelas empresas
que comercializam os mesmos dando-lhes também um destino final. O recolhimento dos
demais resíduos perigosos, no momento, estão sendo realizados pelo município, através de
empresa contratada que, irá estabelecer diretrizes para a aplicação, a partir de 1º de janeiro
de 2.012, do disposto no Artigo 33 da Lei Federal n° 11.445 e Decreto Federal n° 7.217 de
21 de junho de 2010.

6.6 GESTÃO DO MANEJO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E URBANAS
Não existe canalização específica para drenagem das águas pluviais, sendo adotado
o sistema misto de recolhimento e escoamento. Estima-se que a canalização abrange 50%
da área urbana. O escoamento natural das águas é via propriedades particulares que, tem
causado sérios transtornos para os proprietários por ser canalização mista, assim como a
rede de esgoto é bastante rudimentar e precária, necessitando de reposição e ampliação
para todos os moradores urbanos.
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7 SISTEMA DE GESTÃO E NECESSIDADES PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTAMENTO SANITÁRIO,
LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS URBANAS
O sistema de gestão e necessidades para universalização apresenta informações
sobre como a Administração Pública, procederá no decorrer deste plano para atingir as
metas propostas em todos os sistemas.

7.1 GESTÃO E NECESSIDADES PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS

O prazo para as intervenções planejadas nesse PMSB abrange um período de 20
anos, considerando-se:
·

Curto prazo: em período inferior a 04 anos;

·

Médio prazo: em período compreendido entre 05 e 10 anos;

·

Longo prazo: período entre 11 e 20 anos.

7.2 SISTEMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

A gestão dos serviços de saneamento básico no Município de São Valentim será de
competência da Administração Pública Municipal, através das Secretarias afins, com a
participação do Conselho Municipal Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA.

7.3 NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Pelas diferenças existentes entre área urbana e rural no que se refere ao
abastecimento de água, tratamento de esgoto sanitário e resíduos sólidos, as intervenções
planejadas são diferenciadas e relacionadas de forma específica.
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8 OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA
UNIVERSALIZAÇÃO

DO

ABASTECIMENTO

DE

ÁGUA

POTÁVEL,

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS E
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

A ausência de planejamento, com a fragmentação do saneamento básico, trouxe
graves consequências para a população do município, tanto na sede quanto nas vilas e
comunidades do interior. Essa realidade impõe mudanças profundas no modelo de gestão
do saneamento básico de São Valentim.

A superação desse problema não depende apenas da proposição de um Plano
concebido como produto rígido e detalhista que, pela inflexibilidade e burocratização, é
inaplicável em realidades permanentemente dinâmicas, em função da enorme pluralidade
de agentes e de interesses. Por isso, é necessário conceber, para São Valentim, um modelo
de gestão que tenha em conta a complexidade da realidade urbana e rural e a participação e
o controle social.

Entre as medidas sugeridas, destaca-se a mudança de relacionamento entre o Poder
Público Municipal e a empresa concessionária estadual de águas e esgotos, bem como
quanto ao acompanhamento e à fiscalização do atual contrato de programa.

8.1 OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
O sistema de abastecimento de água na sede, incluindo os imóveis inseridos dentro
do perímetro urbano é de responsabilidade da CORSAN através de Contrato de Programa.
O prazo de vigência do Contrato de Programa é de 25 anos, de 25/08/2010 à 24/
08/2035.
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A Companhia de abastecimento de água deverá manter a universalização no
atendimento à população urbana com fornecimento de maneira contínua e regular dentro
dos padrões estabelecidos pela Portaria MS n° 518/2004. Deverá ser dada ênfase ao uso
racional da água e à conservação de mananciais.
O abastecimento de água no meio rural é, normalmente, realizado de forma
individual ou coletiva, nas comunidades onde existe maior concentração de moradores.

8.1.1 Objetivos
Os objetivos para o sistema de abastecimento de água são os seguintes:
·

Universalizar à população o acesso ao sistema de abastecimento de água

potável;
·

Manter o atendimento de 100% da população urbana do município com água

·

Manter a qualidade da água, a qualquer tempo, dentro dos padrões de

tratada;
potabilidade, no atendimento à Portaria N° 518/2004 do Ministério da Saúde;
·

Manter o fornecimento de água de maneira contínua e regular à população,

restringindo os casos de intermitência no abastecimento apenas às situações de necessária
manutenção corretiva ou preventiva do sistema;
·

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Educação

Socioambiental visando incentivar o uso racional da água;
·

Implantar e manter de forma permanente e integrada com os Comitês de Bacia

Hidrográfica, órgãos governamentais municipais e estaduais e sociedade civil, Programa de
Conservação dos Mananciais de Abastecimento atuais e futuros.
8.1.2 Metas para Abastecimento de Água no Perímetro Urbano
Apresentamos a seguir as metas para o sistema de abastecimento de água potável
no perímetro urbano a curto, médio e longo prazo.
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8.1.2.1 Metas a curto prazo:
·

Manter a qualidade da água a qualquer tempo, dentro dos padrões de

potabilidade, no atendimento a Portaria Nº 518/2004 do Ministério da Saúde;
·

Manter o fornecimento de água de maneira contínua e regular a população,

restringindo os casos de intermitência somente em situações necessária para execução de
consertos de manutenção corretiva e preventiva;
·

Fiscalização da implantação de redes de abastecimentos em novos loteamentos;

·

Planejamento e monitoramento do crescimento da cidade para implantação de

redes de distribuição;
·

Executar serviços de limpeza da barragem, pois a mesma encontra-se assoriada,

o que contribui para diminuir o volume de água de acumulação, comprometendo o
abastecimento da água da população;
·

Elaboração de estudo e Projeto Técnico e execução da obra de novas

alternativas para a captação de água bruta e ampliação do sistema de tratamento, de uma
nova Barragem ou de transposição do Rio Liso;
·

Elaboração de estudo visando a reestruturação do sistema de distribuição,

definindo setorização, zonas de pressões e de operação em geral;
·

Adequar o fechamento (reenchimento de valas e repavimentação) das obras

envolvendo escavações de valas para assentamento de canalizações, localizadas em ruas
pavimentadas da cidade, diminuindo desníveis em relação ao leito pré-existente;
·

Elaboração de estudo e Projeto Executivo visando ampliação da reservação,

especialmente para atender as zonas altas, bem como as área de expansão da sede do
Município;
·

Substituição da rede adutora de água bruta do ponto de captação até a estação

de tratamento;
·

Implantar em conjunto com a sociedade civil, um programa sócio ambiental,

visando incentivar o uso racional e consciente da água, visando a preservação para futuras
gerações;
·

Substituição de 70 % das redes de distribuição antigas de cimento amianto e

redes precárias por materiais e diâmetros adequados;
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· Fazer levantamento dos antigos poços de água, que hoje estão sendo utilizados
como esgoto sanitário, para recuperá-los, impedindo a contaminação do solo e lençol
freático;
· Conscientização da população urbana para que em edificações sejam previstas
captações de água da chuva para usos específicos (lavagem de caçadas; rega de jardim;
lavagem de carros, etc);
·

Reflorestamento do entorno da barragem para evitar assoreamento e água com

alta turbidez;
·

Execução de um cadastro confiável da rede de distribuição;

·

Projeto de setorização do sistema, com instalação de macromedidor, VRPs,

hidrantes, ventosas, telemetria;
·

Instalar sistema de controle de nível de reservatório e telecomando para

controle do sistema de produção, reservação e distribuição de água.
·

Garantir a proteção dos mananciais, tanto subterrâneos como superficiais, as

nascentes, e faixas marginais de proteção de águas superficiais.

8.1.2.2 Metas a médio prazo:
·

Manter o atendimento de 100% da população urbana do município com água

tratada;
·

Manter a qualidade da água, a qualquer tempo, dentro dos padrões de

potabilidade no atendimento a portaria nº 518/2004 do ministério da saúde;
·

Manter o fornecimento de água de maneira contínua e regular a população,

restringindo os casos de intermitências no abastecimento apenas as situações de
manutenção corretiva ou programada;
·

Implantação de setorização do sistema de distribuição, com instalação de

registros, válvulas redutoras de pressão e hidrantes;
·

Execução de obras visando ampliação de redes de distribuição acompanhando a

expansão das ruas;
·

Substituição de 30 % restantes de redes antigas de Fibro-Cimento e ramais

precários com redimensionamento, de acordo com definição prévia das áreas prioritárias e
dos ramais precários;

82

·

Executar ampliações das redes de distribuição de ruas e avenidas, de acordo

com a expansão do perímetro urbano;
·

Execução dos projetos executivos para ampliação da reservação, especialmente

para as zonas altas e áreas de expansão para a sede do município;
·

Garantir a proteção dos mananciais, tanto subterrâneos como superficiais, as

nascentes, e faixas marginais de proteção de águas superficiais;
·

Elaborar estudo/projeto para reaproveitamento da água ou um sistema de

tratamento diferenciado para aquela água a ser utilizada para limpeza pública, lavagem de
veículos, limpeza de calçadas e limpeza doméstica.

8.1.2.3 Metas a longo prazo:
·

Manter o atendimento de 100% da população urbana do Município com água

tratada;
·

Manter implantação de redes em acompanhamento a expansões de ruas;

·

Substituição das redes depreciadas e com alto índice de conserto;

·

Manter a qualidade da água, a qualquer tempo, dentro dos padrões de

potabilidade no atendimento a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde;
·

Manter o fornecimento de água de maneira contínua e regular a população,

restringindo os casos de intermitências no abastecimento apenas as situações de
manutenção corretiva ou prevista ou programada no sistema;
·

Manter a proteção dos mananciais, tanto subterrâneos como superficiais, as

nascentes, e faixas marginais de proteção de águas superficiais.
8.1.3 Metas para o Abastecimento de Água para a Zona Rural
Apresentamos a seguir as metas para o sistema de abastecimento de água potável na
zona rural a curto, médio e longo prazo.
8.1.3.1 Metas a curto prazo:
·

Buscar, junto com a comunidade, alternativas para o fornecimento de água

adequado às características locais;
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·

Elaborar projetos técnicos a partir das alternativas propostas pelas comunidades

onde há maior risco de desabastecimento de água em períodos de estiagem;
·

Buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação de sistemas de

abastecimento de água em localidades no meio rural;
·

Manter serviço de controle para acompanhamento da qualidade da água;

·

Estudo de reaproveitamento da água do poço SVA 9;

·

Conscientização da população rural para que em edificações sejam previstas

captações de água da chuva para usos específicos (lavagem de caçadas; rega de jardim;
lavagem de carros, etc).

8.1.3.2 Metas a médio prazo:
·

Manter a elaboração de projetos técnicos a partir das alternativas propostas

pelas comunidades onde há risco de desabastecimento de água em períodos de estiagem;
·

Integrar o abastecimento de água em localidades próximas da sede do

Município para o programa existente, de forma integrada com o sistema existente ou de
forma isolada, através de poços;
·

Buscar alternativas junto a Secretarias Estaduais competentes, para suprir a

necessidade atual e projetando pelo tempo de execução do Plano de Saneamento;
·

Buscar fontes de recurso compatíveis para a implantação de sistemas de

abastecimento de água em localidades no meio rural;
·

Manter serviço de acompanhamento da qualidade da água;

·

Elaborar estudo para o tratamento da água para a população da zona rural;

·

Utilização da água do poço SVA 9 em caso de estudo favorável.

8.1.3.3 Metas a longo prazo:
·

Atingir 100% da população da zona rural com água tratada;

·

Elaborar e executar projetos técnicos a partir das alternativas propostas para as

demais comunidades;
·

Buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação de sistemas de

abastecimento de água em localidades no meio rural.
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8.2 OBJETIVOS E METAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Apresentamos a seguir o objetivo e as metas para o sistema de esgotamento
sanitário no perímetro urbano e na zona rural a curto, médio e longo prazo.

8.2.1 Objetivo

Universalização do sistema de esgotamento sanitário para a população do
município.

8.2.2 Metas para o Esgotamento Sanitário no Perímetro Urbano

Apresentamos a seguir as metas para o sistema de esgotamento sanitário no
perímetro urbano a curto, médio e longo prazo.

8.2.2.1 Metas a curto prazo:
·

Elaborar projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário abrangendo

todo perímetro urbano e projeto Executivo para construção de uma Estação de Tratamento
de Esgoto sanitário que atenda as necessidades do município;
·

Exigir a implantação de sistema de tratamento individual ou coletivo para

novos loteamentos e condomínios;
·

Fiscalizar e exigir a limpeza periódica dos tanques sépticos e sumidouros novos

e existentes, conforme o dimensionamento apresentado nos respectivos projetos aprovados
junto a Prefeitura Municipal;
·

Implantação gradativa do projeto executivo existente de esgotamento sanitário,

observando a disponibilidade econômica e financeira;
·

Fiscalizar e exigir, da Companhia concessionária, a limpeza periódica da fossa

séptica e sumidouros novos e os já existentes, conforme dimensionamento dos respectivos
projetos aprovados junto a Prefeitura Municipal.
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8.2.2.2 Metas a médio prazo:
·

Implantação do sistema de esgotamento sanitário e da Estação de Tratamento

de Esgoto Sanitário, observando a disponibilidade econômica e financeira;
·

Selecionar economias que caracterizam inviabilidade de esgotamento sanitário

através das redes de coleta coletiva;
·

Incluir no Código de Obras a obrigatoriedade da ligação das economias na rede

de esgoto implantada;
·

Continuar com a implantação de fossa séptica no caso de inexistência de rede

coletora, e em novas construções prever a canalização para ligação em rede coletora;
·

Aquisição, por parte da Companhia Concessionária, de um caminhão tanque

equipado, para limpeza de fossas sépticas, para posterior encaminhamento a Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE.

8.2.2.3 Metas a longo prazo:
·

Contemplar 100% da população urbana com Sistema de Esgotamento

Sanitário, através de sistemas individuais ou coletivos;
·

Implantação de Sistema tipo separador absoluto de acordo com indicações do

Projeto Executivo, observada a disponibilidade econômica e financeira.

8.2.3 Metas para o Esgotamento Sanitário na Zona Rural
Apresentamos a seguir as metas para o sistema de esgotamento sanitário na zona
rural a curto, médio e longo prazo.

8.2.3.1 Meta a curto prazo:
·

Criação de Programa de conscientização para tratamento de esgoto sanitário em

ampliações ou novas residências, bem como as já existentes.
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8.2.3.2 Metas a médio prazo:
·

Buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação de sistemas se

tratamento de esgotamento sanitário;
·

Estudo e viabilidade de projeto de implantação de esgotamento sanitário.

8.2.3.3 Meta a longo prazo:
·

Contemplar 100% da população da zona Rural com Sistema de Esgotamento

Sanitário.

8.3 OBJETIVOS E METAS PARA GESTÃO DA LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS
SÓLIDOS

Apresentamos a seguir o objetivo e as metas para a gestão da limpeza urbana e
resíduos sólidos no perímetro urbano e na zona rural a curto, médio e longo prazo.

8.3.1 Objetivo

Buscar alternativas compatíveis com a legislação vigente no que se refere a gestão,
a coleta e a destinação final dos resíduos sólidos na zona urbana e rural.

8.3.2 Metas para o Sistema de Gestão, Coleta e Destino Final da Limpeza Urbana e
Resíduos Sólidos no Perímetro Urbano

Apresentamos a seguir as metas para o sistema de gestão, coleta e destino final da
limpeza urbana e resíduos sólidos no perímetro urbano a curto, médio e longo prazo.
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8.3.2.1 Metas a curto prazo:
·

Manter o sistema de coleta e destino final do lixo doméstico e comercial, dos

serviços de saúde e resíduos perigosos, terceirizado;
·

Realizar estudos e campanhas de conscientização objetivando a real

implantação da coleta seletiva, incluindo triagem e compostagem para os resíduos
orgânicos;
·

Realizar estudos para viabilizar local destinado a depósito de material oriundo

de construção civil e de podas de árvores;
·

Aplicação do Artigo 33 da Lei Federal nº 11.445 Regulamentada pelo Decreto

Federal n° 7.217 no que tange ao destino final dos resíduos perigosos.

8.3.2.2 Metas a médio prazo:
·

Continuar terceirizando serviços de coleta e destino final do lixo;

·

Implantação da coleta seletiva do lixo;

·

Definição de local destinado a depósito de material oriundo de construção civil

e de podas de árvores;
·

Instalar lixeiras para coleta seletiva em toda zona urbana.

8.3.2.3 Meta a longo prazo:
·

Tratativas com os demais municípios vizinhos objetivando a viabilização de

consórcio intermunicipal para gestão, coleta e destino final de lixo.

8.3.3 Metas para o Sistema de Gestão, Coleta e Destino Final dos Resíduos Sólidos na
Zona Rural

Apresentamos a seguir as metas para o sistema de gestão, coleta e destino final dos
resíduos sólidos na zona rural a curto, médio e longo prazo.
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8.3.3.1 Metas a curto prazo:
·

Manter a coleta dos resíduos domésticos (lixo seco) a cada sessenta dias, nas

linhas em que está sendo realizado;
·

Incrementar campanhas no sentido da aplicabilidade do Artigo 33 da Lei

Federal nº 11445 Regulamentada pelo Decreto Federal n° 7.217 no de recolhimento de
embalagem de agrotóxicos e produtos perigosos.

8.3.3.2 Metas a médio prazo:
·

Ampliar a coleta dos resíduos domésticos para as demais linhas da Zona Rural;

·

Disponibilizar coletores em lugares de maior concentração no interior.

8.3.3.3 Meta a longo prazo:
·

Aumentar a frequência do recolhimento do lixo doméstico.

8.4 OBJETIVO E METAS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
Apresentamos a seguir o objetivo e as metas para drenagem e águas pluviais
urbanas a curto, médio e longo prazo.

8.4.1 Objetivo

Promover análises e estudos em referência ao sistema de drenagem urbana
existente, bem como sua necessidade de melhorias e ampliação.
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8.4.2 Metas para Drenagem de Águas Pluviais Urbanas
Apresentamos a seguir as metas para a drenagem e águas pluviais urbanas a curto,
médio e longo prazo.

8.4.2.1 Metas a curto prazo:
·

Averiguação e manutenção das redes de micro drenagem de águas pluviais

existentes no perímetro urbano;
·

Elaborar estudos para a priorização de implantação de novas redes de micro

drenagem;
·

Assegurar o trânsito de pedestres e veículos;

·

Controlar a erosões.

8.4.2.2 Metas a médio prazo:
·

Elaboração de projetos para implantação de novas redes de micro drenagem;

·

Buscar fontes de recursos para viabilização de novas redes;

·

Proteger as propriedades particulares em áreas sujeitas a erosão e

consequentemente os cidadãos contra os riscos provocado por ela;
·

Proteger os logradouros e vias públicas;

·

Proteger e preservar os fundos de vale e curso de água.

8.4.2.3 Meta a longo prazo:
·

Implantação de sistema único de micro drenagem de águas pluviais em todo

perímetro urbano.
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9 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do plano de saneamento é o correto
atendimento à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos da Lei
Federal nº 11.445/07.
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10 FONTES DE FINANCIAMENTO PARA SANEAMENTO BÁSICO

Com base no Plano Nacional de Saneamento (PLANSAB), as principais fontes de
investimento disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil são: os recursos dos
fundos financiadores (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT), também denominados de recursos onerosos; os recursos
não onerosos, derivados da Lei Orçamentária Anual (LOA), também conhecido como
Orçamento Geral da União (OGU), e de orçamentos dos estados e municípios; de emendas
parlamentares; recursos provenientes de empréstimos internacionais, contraídos junto às
agências multilaterais de crédito, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e o Banco Mundial (BIRD); recursos próprios dos prestadores de serviços,
resultantes de superávits de arrecadação.
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11 MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA
DAS AÇÕES PROGRAMADAS

O plano contém mecanismos para acompanhamento, monitoramento e avaliação
das ações programadas, considerando a implementação, os resultados alcançados, as
modificações necessárias, bem como para o processo da revisão periódica, que vai ocorrer,
no máximo, a cada quatro anos.

Ao final dos 20 anos, deverá ser elaborada a complementação das intervenções
sugeridas e incluir novas demandas para a área de planejamento do PMSB.

O sucesso do PMSB está condicionado a um processo de permanente revisão e
atualização e, para tanto, o próprio Plano deve prever ações complementares, como o
monitoramento de dados e estudos adicionais.

Respeitada a autonomia municipal e assegurando um processo de planejamento
participativo, considerando o desenvolvimento, a organização e a execução de serviços e
obras de interesse comum para o saneamento básico, a partir dos resultados das propostas
de intervenção nos diferentes cenários, buscar-se-á trabalhar através de planos de ações
específicos.

Na Tabela 26 estabeleceram-se os prazos de revisão do Plano Municipal de
Saneamento Básico de acordo com o exigido na legislação vigente, que estabelece que o
mesmo deverá ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e
revisado a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de
vigência dos planos plurianuais.
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Tabela 26 – Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
REVISÃO DO PMSB
ANO

AÇÃO

2011

2014

Elaboração do PMSB
Avaliação
Avaliação
Avaliação/Revisão

2015

Avaliação

2016
2017
2018

Avaliação
Avaliação
Avaliação/Revisão

2019
2021
2022

Avaliação
Avaliação
Avaliação
Avaliação/Revisão

2023

Avaliação

2024
2025
2026

Avaliação
Avaliação

2027
2028

Avaliação

2012
2013

2020

2029
2030
2031

FREQÜÊNCIA
Avaliação: anual.
Avaliação/Revisão: a cada 4 anos.

Avaliação: anual.
Avaliação/Revisão: a cada 4 anos.

Avaliação: anual.
Avaliação/Revisão: a cada 4 anos.

Avaliação: anual.
Avaliação/Revisão: a cada 4 anos.

Avaliação/Revisão
Avaliação: anual.

Avaliação
Avaliação
Avaliação/Revisão

Avaliação/Revisão: a cada 4 anos.

Reinicio da Gestão
Avaliação/Revisão

Recomeço da contagem dos próximos
4 anos.

Fonte: Elaborado pelos Comitês do PMSB.

Na Tabela 27 estabeleceram-se os prazos de acompanhamento, monitoramento,
avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico também de acordo com o
exigido na legislação vigente.
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Tabela 27 - Acompanhamento, monitoramento, avaliação e revisão do PMSB.
ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PMSB
Contribuição na
Objetivo principal
Frequência
Descrição
Executor
tomada de decisão
Sobre implantação de
Qualidade
das
processos de tratamento
Prefeitura e
Avaliar
eficácia
no
Águas
4 anos
para atendimento de
Munícipes
Superficiais
e controle da poluição
objetivos.
Subterrâneas
Abastecimento
de
água
e
esgotamento
sanitário

Avaliar a cobertura dos
sistemas de abastecimento
de água e esgotamento
sanitário.

Gestão, Coleta e
Destino Final do
Lixo

Avaliar a evolução da
implantação da coleta
seletiva e destinação final
do lixo.
Avaliar periodicamente o
desempenho das redes
coletoras.

Manejo
das
Águas Pluviais
no
Perímetro
Urbano

Fonte: Elaborado pelos Comitês do PMSB.

Sobre ações necessárias
para
garantir
o
atendimento a toda
população.

Prefeitura e
CORSAN

4 anos

Sobre
aceitação
e
incorporação na vida
cotidiana da população
da coleta seletiva.

Prefeitura

4 anos

Sobre o comportamento
das redes de captação
das águas pluviais.

Prefeitura

4 anos
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12 DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Plano Municipal de Saneamento foi elaborado pela Equipe Técnica do
Município, apoiados por representantes da Companhia Riograndense de Saneamento CORSAN, atendendo aos ditames da Lei Federal n.º 11.445/07, cumpridas as formalidades
legais, e dado ampla divulgação e subsequente edição oficial pelo Poder Executivo.
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