
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO EM CAXIAS DO SUL

1. HISTÓRICO

Até o ano de 1996, existia apenas 4 Km de rede de esgoto do tipo separador absoluto,
implantados no centro da cidade, onde o esgoto sem tratamento tinha como destino final o
Arroio Tega, sendo o ponto de lançamento na esquina das ruas Moreira César com João
José da Cruz.

Ano 1997
Entrou em operação o Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Serrano, composto por
29,14 km de rede do tipo separador absoluto e uma estação de tratamento que contempla o
tratamento  primário  do  esgoto  (gradeamento,  reator  RALF  e  leitos  de  secagem).  Este
sistema está localizado dentro da Bacia de Captação de Água da Maestra. Foi construído
com recursos dos Orçamentos do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE,
da  Administração  Centralizada  e  da  União,  através  do  Programa  de  Ação  Social  em
Saneamento – PROSEGE.

Novembro/1998 a Dezembro/1999:
Foram implantados 11,19 km de rede de esgoto do tipo separador absoluto nos loteamentos
Capivari, parte do São Ciro II e parte do Eldorado (Bacia da Maestra), além de 4,68 km de
rede coletora no Bairro Século XX.

Ano 1999
Houve a  aquisição do caminhão  limpa fossa  e  desobstruidor  de redes de esgoto,  para
auxílio na manutenção e operação das redes tipo separador absoluto.

Ano 2001
Foi implantada um Sistema Local de Tratamento de Esgoto (SLTE) no Núcleo Marianinha de
Queiroz,  composto por  fossa séptica e filtro anaeróbio.  Houve a implantada de rede de
esgoto no Bairro Euzébio Beltrão de Queiroz.

Ano 2002
Foi construída a ETE Dal Bó, composta por gradeamento, desarenador, digestor anaeróbio,
filtro biológico, banhados construídos e leitos de secagem. Tais equipamentos representam
o  tratamento  de  esgoto  a  nível  primário,  secundário  e  terciário  o  qual  atende  aos
loteamentos localizados dentro da Bacia de Captação de Água do Dal Bó.

Ano 2002 – Plano Diretor de Esgotamento Sanitário

Um marco importante para o saneamento de Caxias do Sul foi a aprovação do Plano Diretor
de Esgotamento Sanitário (PDES), criado pela Lei nº 189, de 02 de dezembro de 2002. O
PDES foi elaborado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. O plano é constituído por quarenta e uma bacias de esgotamento sanitário,
numeradas  de  1  a  37,  além  de  contemplar  as  bacias  de  captação  de  água  para
abastecimento  público  Maestra,  Dal  Bó,  Samuara  e  Galópolis,  cobrindo integralmente  o
perímetro urbano definido pelo Plano Diretor de Caxias do Sul, do ano 2000.
O PDES prevê três classificações de sistema de esgotamento sanitário para Caxias do Sul:

 Sistema de Esgotamento Unitário (misto):  as águas residuárias, águas de infiltração
e as águas pluviais veiculam por uma rede coletora unitária.
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 Sistema Parcialmente Unitário: parte do sistema utiliza a rede unitária (mista) para
coletar o esgoto, e parte utiliza redes tronco e/ou interceptores separadores absoluto;
onde esta situação apresenta-se de forma gradativa com a implementação do Plano;

 Sistema  Separador  Absoluto:   as  águas  residuárias  que  constituem  o  esgoto
sanitário veiculam em sistemas independentes das águas pluviais.

Foram  estudadas  duas  possibilidades  como  solução  para  o  Sistema  de  Esgotamento
Sanitário de Caxias do Sul. São elas:

 Implantação de Sistema Separador  Absoluto em toda a cidade,  solução ideal  do
ponto de vista ambiental, independente dos significativos custos para implantação do
sistema, até para orientação e auxílio na tomada de decisões político-administrativas
futuras.

 Aproveitamento  da  rede  unitário  existente,  com  implantação  de  coletores  tronco
separadores absoluto, de forma gradativa, e com o excedente de vazão gerado pelas
chuvas intensas sendo encaminhado diretamente para o sistema de macrodrenagem
e suas estruturas de atenuação.

A análise econômico-financeira apontou como solução ideal o sistema parcialmente unitário,
com  redução  de  50%  do  valor  investido  em  relação  à  implantação  de  sistema  com
separador absoluto.
Em virtude disto, atualmente, o modelo presente na maior parte da cidade é o Sistema de
Esgotamento Unitário (misto), em que as águas residuárias, águas de infiltração e águas
pluviais veiculam por uma rede coletora unitária,  conforme descrita pelo Artigo 2° da Lei
Complementar n° 189/2002.
Na época, por falta de recursos elegeu-se uma ordem de priorização de implantação das
bacias de esgotamento de acordo com a maior densidade populacional que apresentaram,
com o horizonte global de projeto de 40 anos.
Por fim, o PDES de 2002, previa que a vazão total projetada seria atingida em 2040, quando
85% da população urbana teria seu esgoto tratado.

Ano 2003
Foi aprovada na Câmara Municipal de Vereadores a lei que instituiu a cobrança da tarifa
referente aos serviços de coleta e afastamento de esgoto: Lei nº 6.158, de 17 de dezembro
de 2003.

Ano 2004
Foi implantada rede coletora de esgoto nos Bairros Mariland e Vitória.

Ano 2005
Foi implantada rede coletora de esgoto no Bairro São Ciro I  e parte do São Ciro II.  Foi
construída a ETE Vittória  – Leste.  Foram elaborados os projetos de ampliação da ETE
Serrano,  compreendendo  filtro  anaeróbio  junto  à  ETE,  e  banhado  construído  após  o
emissário à jusante da represa Maestra.

Ano 2006
Neste ano, foram executadas diversas obras, tais como:

 Implantação de rede de esgotamento sanitário do tipo separador absoluto em Ana
Rech, dentro da Bacia de Captação de Água do Faxinal;

 Execução de lagoa de acúmulo e regularização de vazão percolados junto ao aterro
São Giácomo, para disposição final no Sistema Tega;
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 Início da implantação da Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários – ETE no
Núcleo Habitacional Canyon, constituída de estação de bombeamento, desarenador,
reator anaeróbio, filtro biológico, decantador secundário e leitos de secagem;

 Início da execução do Interceptor de Esgoto Sanitário  e implantação da rede de
esgotamento sanitário, do tipo separador absoluto, no Núcleo Habitacional Canyon;

 Obra de ampliação da ETE Serrano visando aumentar a eficiência do tratamento de
esgotos sanitários, com a implantação de filtro biológico e banhado construído;

 Implantação de extensões de rede de esgoto sanitário do tipo separador absoluto e
redes de esgoto do tipo misto, em diversos pontos do município.

Neste mesmo ano, o Governo Federal através do Programa Saneamento para Todos, do
Ministério  das  Cidades,  abriu  linhas  de  financiamento  para  saneamento,  sendo  que  o
SAMAE obteve a aprovação de todos os sistemas propostos: SES Tega, Pinhal, Samuara,
Pena Branca e Belo.
No que se refere aos processos de tratamento previstos no Plano de Esgotamento Sanitário
composto por tratamento primário através de reator anaeróbio de fluxo ascendente com
manta de lodo  e também por tratamento secundário através de filtro biológico de alta taxa;
os tipos de processo de tratamento precisaram ser revistos após  a alteração da  Resolução
CONSEMA nº 128, de 24 de Novembro de 2006, a qual estabelece os padrões de emissão
de  efluentes  líquidos.   Os  novos  sistemas  propostos  para  atender  à  Resolução
necessitaram de tratamento físico-químico, para remoção de nutrientes e desinfecção que
obedecem a mesma configuração em quatro  dos cinco sistemas Tega, Pinhal, Pena Branca
e Belo. Não houve tempo hábil para  alteração na ETE  Samuara.

Ano 2007
As obras de saneamento realizadas em 2007 são:

 Início da execução da Estação de Tratamento de Esgoto de Ana Rech – ETE Ana
Rech,  constituída  de  desarenador,  reator  anaeróbio,  filtro  biológico,  leitos  de
secagem e banhado construído;

 Início da execução da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário Tega 1ª etapa
(linhas de tratamento A e B e estruturas de apoio), com implantação de desarenador,
reator anaeróbio, filtro biológico,  sistema de remoção de nutrientes composto por
dosagem  de  coagulante,  misturador,  floculador   e  decantador  secundário,
desinfecção e desidratação de lodo por centrifugação;

 Início da execução de Interceptor de Esgoto Sanitário da Estação de Tratamento de
Esgotos Tega – 1ª etapa, na margem do Arroio Tega, que compreende o trecho que
inicia  na  Rua  Princesa  Isabel  no  bairro  Santa  Catarina  e  vai  até  a  ETE  Tega,
localizado no Travessão Thompson Flores, próximo ao Viaduto da RST 453.

 Início da operação da ETE Canyon.

Ano 2008
A  ETE  Ana  Rech  foi  concluída  e  entrou  em  operação.  Foram  executadas  ligações
domiciliares na área de Ana Rech situada na Bacia de Captação de Água do Faxinal.
Ainda em 2008, foram implantadas as Redes Coletoras Tronco e Interceptoras dos Sistemas
Tega II, Samuara, Pena Branca e Belo.
Ao  total,  foram  34  Km  de  redes  do  Sistema  Tega,  19   Km  de  Redes  Coletoras  e
Interceptoras no Sistema Samuara,  14 Km de implantação de Redes Coletora Tronco e
Interceptora no Sistema Pena Branca, além da  implantação de 23 km de Redes Coletoras e
Interceptora do Sistema Pinhal.

Anos 2009 a 2011
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Continuidade  das  obras  de  implantação  dos  Sistemas  de  Esgotamento  Sanitário:  Tega
(Etapa II), Samuara, Pena Branca, Belo e Pinhal.

Ano 2012
Inauguração das ETEs Samuara, Tega e Belo.
Continuidade das obras de implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Pinhal e
Pena Branca.
Ano 2013
Continuidade das obras de implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário Pinhal e
Pena Branca.
Aquisição  de  equipamentos  para  laboratório  com vistas  à  realização  de  análises  físico-
químicas diárias para monitoramento da operação das ETEs.
Obras de extensão de redes do tipo separador absoluto para os Sistemas de Esgotamento
Sanitário.
Execução de extensões de redes baseadas na necessidade do atendimento à população,
por  iniciativa  direta  do  SAMAE e  também por  meio  de  parcerias  com empreendedores
privados.
Centralização da execução dos processos de vistorias  de instalações hidrossanitárias  e
verificações de cobrança de esgoto para a Divisão de Esgoto.

Ano 2014
Inauguração da ETE Pinhal.
Continuidade das obras de implantação do Sistema Pena Branca. 
Obras de extensão de redes do tipo separador absoluto para os Sistemas de Esgotamento
Sanitário.
Desativação de Sistemas Locais de Tratamento de Esgoto (SLTEs) por meio de implantação
de  redes de esgoto  e  encaminhamento  para  tratamento  em ETEs,  sendo caracterizado
como trabalho contínuo e realizado em conjunto com DPI.
Em 2014, teve início do mapeamento, pela DEG, das redes e SLTEs de Caxias do Sul, com
o  objetivo  de  verificar  quais  SLTEs  poderiam  ser  desativados.  Foi  realizado,  também,
mapeamento das áreas saneadas do município de Caxias do Sul. 

Ano 2015
Inauguração da ETE Pena Branca. 
Obras de extensão de redes do tipo separador absoluto para os Sistemas de Esgotamento
Sanitário.
Foi dado continuidade no mapeamento das áreas saneadas do município de Caxias do Sul,
com a colaboração da Divisão Comercial e Financeira do SAMAE.

Ano 2016
Obras de extensão de redes do tipo separador absoluto para os Sistemas de Esgotamento
Sanitário.
Início dos estudos de desativação das ETEs Serrano, Vittoria e Dal’Bó.
Aquisição de uma ETE Compacta para promover o tratamento do esgoto durante o período
de reforma da ETE Canyon que receberá o efluente da ETE Serrano.
Início da implantação do emissário que levará o efluente da ETE Serrano até a ETE Canyon.
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Ano 2017
Foi concluído o trabalho de mapeamento das áreas redes e SLTEs com objetivo de verificar
quais sistemas podem ser desativados, ação conjunta da Divisão de Esgoto e Divisão de
Planejamento Integrado. Este trabalho incluiu o levantamento e cadastramento das áreas
que possuem redes do tipo separador absoluto, utilizando o software ArcGIS®. Este trabalho
é de forma continuada para sempre manter o cadastro das redes atualizado.
Início da operação da ETE Compacta, que foi instalada dentro da área da ETE Canyon, para
tratar o efluente enquanto se dá o processo de esvaziamento, avaliação e reforma geral.
Elaboração  de  projetos  da  reforma  da  ETE  Canyon,  em  parceria  com  Divisão  de
Planejamento Integrado.
Estudos para operacionalização dos sistemas físico-químicos e de desinfecção   nas ETEs
em operação.
Os serviços vinculados a fiscalização, a partir de 2017, estão sendo executados pela Divisão
de Planejamento Integrado após a mudança na lotação do quadro de servidores. 

1.1. EVOLUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE REDES DO TIPO SEPARADOR ABSOLUTO

É importante destacar a evolução nas obras de implantação das redes de esgoto do tipo
separador absoluto, conforme pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Valores acumulados anualmente nas obras de implantação de redes executadas pelo
SAMAE e redes de loteamentos executadas pelas urbanizadoras.

Os valores obtidos ao longo dos anos incluem as obras para atendimento do PDES, além de
parcerias com o setor privado, como os Termos de Parceria e recebimento de redes em
loteamentos executadas pelas urbanizadoras. O valor acumulado de extensão de redes do
tipo separador absoluto, até 31/dezembro/2016, é de 439.735,85 metros.
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1.2. EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS

Em virtude das obras de implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário é possível
observar o acréscimo nos volumes de esgoto tratados anualmente, onde forma substancial,
conforme apresentado no Gráfico 2. Com o início da operação das ETEs Samuara, Tega,
Belo,  Pinhal  e  Pena  Branca,  em  2012,  houve  o  incremento  da  quantidade  de  esgoto
doméstico tratado pelo município de Caxias do Sul. Os esforços do SAMAE em implantar
redes coletoras,  representado no gráficos 3 e 4, também contribuíram significativamente
no crescente volume apresentado no gráfico.

Gráfico 2: Evolução dos volumes de esgoto tratados anualmente nos Sistemas de Esgotamento
Sanitário.
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Gráfico 3 : Evolução das economias de esgoto considerando afastamento + faixa de transição e
coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

Gráfico 4 : Evolução das economias de esgoto considerando  coleta  e  afastamento,  a  faixa de
transição de  esgoto e a coleta, afastamento e tratamento de esgoto.

A explicação  desta  evolução  está  justificada  através  da  descrição  de  cada  Sistema de
Esgotamento Sanitário apresentado no Capítulo 2.

2. VISÃO GERAL DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

2.1. CARACTERIZAÇÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESCOTO

Rua Pinheiro Machado, 1615 – Fone/Fax: (54) 3220 8600 – Caxias do Sul – RS 
 e-mail: samae@samaecaxias.com.br – site: www.samaecaxias.com.br



Atualmente, estão em operação dez Sistemas de Esgotamento Sanitário em Caxias do Sul.

2.1.1 – SISTEMA SERRANO
Entrou em operação em 1998.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  digestor  anaeróbio  de  fluxo  ascendente,  filtro
aeróbio percolador, banhado construído com macrófitas aquáticas da genêro Tipha (junto a
câmara de dissipação da barragem Maestra) e leitos de secagem.
Cabe salientar que a  Tipha desempenha função de retirada dos nutrientes presentes no
efluente,  realizando o papel de polimento antes do encaminhamento do efluente tratado
para os recursos hídricos.
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Serrano possui capacidade para atender
uma população de até 11.060 habitantes.
Vazão média projetada: 25 litros/segundo.
Bairro  atendidos:  Serrano,  Capivari,  parte  do  São  Ciro  II  e  parte  do  Jardim  Eldorado,
localizados na Bacia de Captação de Água da Maestra.
Está em fase de estudos e projetos para desativação, onde o efluente bruto será enviado,
através de emissário, para tratamento na ETE Canyon.

2.1.2 – SISTEMA DAL BÓ
Entrou em operação em 2003.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  e  banhados  construídos  com
macrófitas aquáticas (Tipha).
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Dal Bó possui capacidade para atender
uma população máxima de 10.545 habitantes.
Vazão média projetada 19 litros/segundo.
Bairros atendidos: Século XX, Mariland, São Ciro I e parte do São Ciro II, localizados na
Bacia de Captação de Água do Dal Bó.
Está em fase de estudos e projetos para desativação, onde o efluente bruto será enviado
para tratamento na ETE Tega, através de emissário que será interligado ao Coletor Tronco
do SES Tega.

2.1.3 – SISTEMA VITTÓRIA
Entrou em operação em 2006.
A Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Vittória, foi projetada para tratar 7,5 l/s de esgoto
domiciliar, atendendo a uma população de 4.500 habitantes do Loteamento Vittória e parte
do  Loteamento  Sanvitto  Cohab,  localizados  na  antiga  Bacia  de  Captação  de  Água  do
Moschen, atualmente descaracterizada como Zona das Águas.  
Está em fase de estudos e projetos para desativação, onde o efluente bruto será enviado
para tratamento na ETE Pinhal, através de emissário.

2.1.4 – SISTEMA CANYON
Entrou em operação em 2007.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), filtro biológico, decantador secundário e leitos de
secagem.
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Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Ana Rech possui capacidade para atender
uma população de 28.685 habitantes.
Vazão média projetada 40 litros/segundo.
Bairros  atendidos:  Núcleo  Canyon,  Loteamento  Belo  Horizonte  e  parte  do  Vila  Ipê,
localizados no Bairro Santa Fé.
A ETE Canyon está sendo preparada para receber o efluente bruto que é tratado na ETE
Serrano. Para que isso ocorra, foi instalada uma ETE compacta a qual já está em operação.

2.1.5 – SISTEMA ANA RECH
Entrou em operação em 2008.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  e  banhados  construídos  com
macrófitas aquáticas (Tipha).
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Ana Rech possui capacidade para atender
uma população de 1.900 habitantes.
Vazão média projetada 10 litros/segundo.
Bairros atendidos: Ana Rech, localizado na Bacia de Captação de Água do Faxinal.

2.1.6 – SISTEMA TEGA
Entrou em operação em 2012.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  aerado  submerso,  floculador,
decantador secundário, desinfecção e desidratação do lodo através de centrífuga.
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Tega possui capacidade para atender uma
população de 212.824 habitantes.
Vazão média projetada 440 litros/segundo.
Bairros atendidos: Nossa Senhora de Fátima, Pioneiro, São José, Pio X, São Pelegrino,
Santa Catarina, Marechal Floriano, Nossa Senhora da Saúde, Cohab, Santa Lúcia, Colina
Sorriso,  São Víctor,  Floresta, Medianeira, Cinquentenário,  Parque dos Vinhedos, Reolon,
Mariani, Mattioda e parte do Centro de Caxias do Sul.

2.1.7 – SISTEMA BELO
Entrou em operação em 2012.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  aerado  submerso,  floculadores,
decantadores secundário, desinfecção e desidratação do lodo através de centrífuga.
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Belo possui capacidade para atender uma
população de 38.848 habitantes.
Vazão média  projetada 120 litros/segundo.
Bairros atendidos: Desvio Rizzo, Floresta, Kayser, Esplanada e Rio Branco. 

2.1.8 – SISTEMA SAMUARA
Entrou em operação em 2012.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento: gradeamento, esteiras de peneiramento, desarenador, medidor de vazão tipo
calha  Parshall,  reator  anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  aerado
submerso, decantadores secundário e leitos de secagem.
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Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Samuara possui capacidade para atender
uma população de 16.063 habitantes.
Vazão média projetada 60 litros/segundo.
Bairros atendidos: parte do Bairro de Forqueta, Vila Hípica e Desvio Rizzo, localizados na
Bacia de Captação de Água do Samuara.

2.1.9 – SISTEMA PENA BRANCA
Entrou em operação em 2014.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  aerado  submerso,  floculador,
decantador secundário, desinfecção e desidratação do lodo através de centrífuga.
Conforme a  vazão projetada e  licenciada,  a  ETE Pena Branca possui  capacidade para
atender uma população de 44.964 habitantes.
Vazão média projetada 120 litros/segundo.
Bairros atendidos: Petrópolis, Presidente Vargas, Cruzeiro, de Zorzi, Diamantino e parte do
Bela Vista.

2.1.10 – SISTEMA PINHAL
Entrou em operação em 2014.
A Estação  de  Tratamento  de  Esgoto  sanitário  é  composta  pelas  seguintes  etapas  de
tratamento:  gradeamento,  desarenador,  medidor  de  vazão  tipo  calha  Parshall,  reator
anaeróbio  de  fluxo  ascendente  (UASB),  filtro  biológico  aerado  submerso,  floculador,
decantador secundário, desinfecção e desidratação do lodo através de centrífuga.
Conforme a vazão projetada e licenciada, a ETE Pinhal possui capacidade para atender
uma população de 126.614 habitantes.
Vazão média projetada 240 litros/segundo.
Bairros  atendidos:  Exposição,  Rio  Branco,  São  Leopoldo,  Kayser,  Salgado Filho,  Nossa
Senhora de Lourdes, Panazzolo, Bela Vista, Planalto e parte do Centro de Caxias do Sul.

2.2. DEFICIÊNCIAS DOS SISTEMAS

2.2.1 - Na maior parte da cidade foi implantado o Sistema de Esgotamento Unitário (misto).
Como consequência, o esgoto coletado para tratamento chega às estações com um teor de
diluição considerável,  o  que  prejudica  a  avaliação  das  características  do efluente  a  ser
tratado e as características do efluente a ser lançado no corpo receptor, além deste. Com
isto, a eficiência do tratamento não pode ser aferida e avaliada de acordo com as metas e
objetivos definidos no PDES.   
2.2.2 – Dificuldades na realização das ligações prediais de esgoto, principalmente nas áreas
consolidadas.
2.2.3 – Falta de orientação e esclarecimentos sobre saneamento básico entre os técnicos,
profissionais e população.
2.2.4 –  Deficiência  na  integração  das  ações  do  Poder  Público  nas  áreas  de  esgoto,
drenagem e resíduos sólidos.
2.2.5 – deficiência  na integração das ações de  fiscalização envolvendo SAMAE, SMOSP e
SEMMA.
2.2.6 – Falta de medidas de educação e coercitivas para efetiva ligação de esgoto predial;
2.2.7 –Infiltração de ligação pluviais clandestinas nas redes separadoras de esgoto;
2.2.8-  Infiltração nas redes  coletoras de nascentes  e vertentes;
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A N E X O S

Anexo I – Metas para a Gestão do Esgotamento Sanitário em Caxias do
Sul

Anexo II – LEI COMPLEMENTAR Nº 189, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2002 -
Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Caxias do Sul
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