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      Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos       

Deliberação CBHSINOS085/2018 – Apoio à construção e operação de Estação de 

Tratamento de Esgoto Doméstico da sub-bacia do Arroio Luiz Rau pela COMUSA - 
Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo/RS.  

                O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos - 
COMITESINOS, na sua competência legal de deliberar sobre o futuro das águas locais, 
naquilo que lhe confere a Lei 10.350/94 que instituiu o Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, e 

              Considerando: 

- O acordo social que resultou na Deliberação CBHSINOS 048/2014 – Da aprovação do 1º 
Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, em reunião ordinária do 
Comitesinos, em 11 de junho de 2014; 

- O Programa denominado Redução das Cargas Poluidoras, em sua Ação de redução de 
cargas poluidoras em áreas urbanas – Esgotamento Sanitário, incluso no Plano de Ações 
do referido Plano de Bacia, e a prioridade de sua efetivação;  

- O obrigatório atendimento pela COMUSA do cronograma de alcance das metas 
intermediárias estabelecidas no Enquadramento Legal das Águas, com incremento 
progressivo na remoção das cargas de origem doméstica no horizonte de 20 anos (hoje, 
16 anos); 

- O abatimento de, aproximadamente, 50% da carga gerada pelas comunidades do 
município de Novo Hamburgo a partir do tratamento dos efluentes domésticos com a 
construção e operação da ETE anunciada; 

- Que o empreendimento proposto é, constitucionalmente, da competência do poder 
executivo municipal e de interesse público, com repercussão positiva na melhoria da 
qualidade das águas do Rio dos Sinos e formadores, com efeito significativo, portanto, na 
política de meio ambiente, na política de recursos hídricos, na política de saúde pública e 
atendendo a política de saneamento;    

- Embora a localização da estrutura da ETE, segundo projeto, esteja na planície de 
inundação, mesmo reconhecido eventual impacto sobre áreas contíguas, é apontada 
como a única alternativa estruturante de abatimento de carga proveniente do esgoto 
doméstico já coletado por rede mista implantada; 

- A adoção do sistema de Reatores Sequenciais por Batelada (SBR) pela COMUSA, 
reduzindo a área de ocupação demandada pelo projeto já descartado (que era de 16,16 
hectares), para o projeto atual que ocupará uma área 5 hectares; 

- Que o empreendimento proposto é de iniciativa do poder público municipal e de 
interesse público; 

- Localização e poligonal conforme imagens em anexo, de responsabilidade dos 
engenheiros Alexandre Grochau Menezes e Jair Bohrer, da COMUSA; 

A plenária do COMITESINOS delibera: 

Apoio à construção e operação de Estação de Tratamento de Esgoto Doméstico da sub-
bacia do Arroio Luiz Rau pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo 
Hamburgo/RS. 
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