
O PACOTE DE OBRAS DA CORSAN

O secretário de Habitação e Saneamento, Marcel Frison, anunciou uma série de 
medidas que visam a minimizar problemas históricos da Companhia Riograndense 
de Saneamento (Corsan) em Santa Maria. O montante deve chegar a R$ 95 milhões. 
Confira os investimentos que foram anunciados e o que já está em execução e deverá 
estar concluído nos próximos anos:

ADUTORA
n Recuperação de uma adutora com extensão 
total de 20 quilômetros, localizada no trecho entre 
a Barragem Saturnino de Brito e a Estação de 
Tratamento de Água, para amenizar o risco de 
falta de água na cidade
n Investimento – R$ 1,5 milhão
n Situação – As obras devem começar nos 
próximos 45 dias

AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA
n Ampliação do sistema de abastecimento de 
água (incluindo as adutoras de água bruta; Esta-
ção de Tratamento de Água; tratamento de iodo; 
adutora de água tratada; rede de distribuição e 
reservatório elevado de 500 metros cúbicos) no 
bairro Santa Marta
n Investimento – R$ 20 milhões
n Situação – As obras já começaram e devem 
ser concluídas até o final deste ano

TROCA DE REDES DE ÁGUA
n Substituição da rede dos pontos críticos 
mapeados pelo município. Ainda estão previstas a 
substituição de 100 quilômetros de redes compro-
metidas nos próximos quatro anos
n Investimento – R$ 25 milhões
n Situação – Para que as obras comecem, é 
preciso que seja formado uma equipe técnica 
– entre a Corsan e o município – para mapear as 
áreas mais problemáticas

TROCA DE ADUTORA
n Substituição da adutora de água tratada de 
fibrocimento, de 350 mm, por canos de ferro 
fundido, de 400 mm, localizada na Rua Venâncio 
Aires, no trecho compreendido entre as vias 
André Marques e Benjamin Constant, em uma 
extensão de 500 metros
n Investimento – R$ 800 mil
n Situação – A intenção da Corsan é que os 
serviços comecem em até 90 dias. O prazo de 
execução é de três a seis meses

REDE DE ESGOTO EM CAMOBI E PÉ-DE-PLÁTANO

Os projetos para implantar a rede de esgoto sanitário dos bairros Camobi e Pé-de-Plátano deverão es-
tar finalizados até agosto deste ano. A previsão do governo do Estado e da Corsan é que até o primeiro 
trimestre de 2012 seja lançado o edital para a abertura do processo licitatório. O valor das melhorias 
que contemplarão uma população que hoje passa de 35 mil pessoas chega a quase R$ 45 milhões, 
que a Corsan vai captar com o BNDES. Confira as bacias que cortam os dois bairros e que passarão a 
ter a rede de esgoto: 

REDE DE ESGOTO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES

n Será construído um sistema de esgoto sanitário no bairro
n Investimento – R$ 2,5 milhões
n Situação – Edital para licitação deve sair em até três meses

n Bacia 4 (B4) – Abrange parte 
do Parque Residencial Alto da 
Colina e um trecho do Parque 
Residencial Santa Lúcia 3, onde 
está projetado uma Estação 
Elevatória de Esgotos denomi-
nada ELE-4

n Bacia 5 (B5) – Abrangerá 
a Estação Colônia, vilas Santa 
Helena, Tonetto e Parque 
Residencial Camobi, onde está 
projetado uma Estação Eleva-
tória de Esgotos denominada 
ELE-5

n Bacia (B6) – Abrangerá 
loteamento Behr, vilas Assun-
ção, Tereza e parte da Santos 
Dumont

n Bacia 1 (B1) – Abrange parte do parques residenciais Alto da Colina, Santa Lúcia, 
Amaral, parte da ERS-509.Parte das vilas Santos Dumont, Almeida, Petit Village. Também 
passa pelo condomínio Novo Horizonte, residenciais Fiori D´Itália, Monte Carlo. Além das 

vilas Jardim, Aparício de Moraes, Vitório Rossatto, Progresso e Carlos Gomes, 
onde está projetado uma Estação Elevatória de Esgotos denominada (ELE 1)

n Bacia 2 (B2) – Engloba o Parque Residencial 
Novo Horizonte, onde está projetado uma 

Estação Elevatória de Esgotos denominada (ELE-2)

n Bacia 3 (B3) – Abrange as vilas 
Presidente Vargas e Almeida, além 

de parte da RS-509, onde está 
projetado uma Estação 

Elevatória de Esgotos 
denominada ELE-3
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