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Resumo 

A partir da análise espacial de um ambiente é possível diagnosticar as mais variadas problemáticas 

ambientais. A espacialização de Estações de Tratamento de Efluentes - ETE e Estações de Tratamento 

de Água - ETA, juntamente com seus atributos, permite gerar distintas interpretações sobre o 

saneamento. O presente estudo teve por objetivo reunir o maior número possível de pontos de 

lançamento de efluentes sanitários tratados, de ETE e de pontos de captação de água para ETA 

existentes no Rio Grande do Sul. Para isso, se fez uso de ferramentas de SIG, onde se realizou a 

espacialização dos dados levantados. Os mapas gerados possibilitaram a interpretação da 

distribuição espacial dos empreendimentos relacionados. Foram reunidos 171 pontos de captação de 

água para ETA, 101 de ETE e 46 de lançamento de efluentes tratados. Com base na espacialização, 

salvo casos mais representativos como Esteio e Capão da Canoa, de forma geral não se encontraram 

captações de água com grandes proximidades e a jusante de pontos de lançamento de efluentes. Com 

relação a situação do tratamento de efluentes de origem sanitária, a situação do Estado é bastante 

deficitária, as ETE possuem distribuição desigual, deixando grandes vazios. Já o diagnóstico do 

tratamento da água é diferente, a espacialização das captações para ETA são relativamente bem 

distribuídas, havendo uma presença significativa em regiões sem ETE. Salienta-se a importância da 

continuidade deste, com a periódica alimentação e refinamento do banco de dados para assim 

possibilitar o acompanhamento da evolução dos serviços de água e esgoto no Estado. 
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Abstract 

From the spatial analysis of an environment it is possible to diagnose the various environmental 

issues. The spatialization of effluent treatment Stations-ETE and water treatment stations-ETA, along 

with their attributes, allows you to generate different interpretations about the sanitation. The present 

study aimed to bring together the greatest possible number of effluent release points treated sanitary 

WASTEWATER PLANT and water intake points to existing ETA in Rio Grande do Sul. For that, if 

made use of GIS tools, where took place the spatialization of the data collected. The maps generated 

enabled the interpretation of the spatial distribution of the related enterprises. Were collected 171 

points of water intakes for ETA, 101 of ETE and 46 of release of treated effluents. Based on 

spatialization, except in cases most representative as mainstay and Capão da Canoa, generally not 

found with large water catchment and downstream of effluent release points. Regarding the situation 

of the treatment of effluent from sanitary origin, the situation of the State is rather deficient, the ETE 

have uneven distribution, leaving large voids. Already the diagnosis treatment of water is different, the 

spatialization of borrowings to ETA are relatively well distributed, with a significant presence in 

regions without ETE. Stresses the importance of the continuity of this, with the power and periodic 

refinement of the database to enable the monitoring of the evolution of water and sewage services in 

the State. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

"Um dos grandes problemas da humanidade no século XXI será a disponibilidade de água. 

Sabe-se que as atividades humanas têm prejudicado a qualidade e quantidade de água, sobretudo da 

água superficial, que é receptora de todo tipo de poluente” (MATOS, 2010, p. 182).  

 Tucci (2008) descreve o período conhecido como higienista (antes de 1970), no qual, o 

principal desafio era evitar que doenças de veiculação hídrica afetassem a saúde da população, isso por 

conta dos efluentes sanitários que não recebiam tratamento, os quais comprometiam as fontes de 

abastecimento da água consumida. Com isso, o despejo dos esgotos domésticos passou a ser coletado 

e lançado a jusante de mananciais que abasteciam as cidades. Desta forma, as doenças e seus efeitos 

foram evitados, minimizados ou apenas transferidos de local.  

 De acordo ainda com o mesmo autor, o crescimento urbano do século XX, se acelerou no pós-

segunda guerra, onde houve um intenso crescimento populacional, chamado baby boomer, seguido de 

uma intensa urbanização, resultou no comprometimento do ambiente urbano, sendo um dos principais 

impactos os efluentes domésticos sem tratamento.  



 

 

 A soma do crescimento populacional, associado à falta de planejamento, investimento e gestão 

por parte do estado corroboram para o cenário encontrado no Brasil, onde não se tem um adequado  

tratamento de efluentes de origem sanitária como uma das prioridades. Segundo as informações da 

Pesquisa Nacional do Saneamento Básico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 

2008, a média nacional de municípios brasileiros que fazem tratamento de seu esgoto é de 28,5%. No 

caso do Rio Grande do Sul, um Estado importante do ponto de vista econômico, possui apenas 15,1% 

de seus municípios com tratamento de seus efluentes, ficando abaixo da média nacional. 

 Com relação ao abastecimento de água totalmente tratada para consumo humano, as condições 

de atendimento são bastante distintas, ficando na ordem dos 80% segundo o IBGE, 2008. 

 Esses números apontam que o Estado do Rio Grande do Sul adotou a política de não priorizar 

o tratamento prévio de seus efluentes sanitários, e sim da água para o abastecimento humano, a qual 

acarreta possivelmente em custos econômicos mais elevados para o posterior tratamento dessa água 

comprometida, além de toda problemática relacionada aos impactos de ambientes naturais e na saúde 

das populações. 

 Entende-se que é de extrema importância abordar e aprofundar os conhecimentos dos 

impactos de ordem sanitária, especialmente a distribuição dos empreendimentos que tratam água e 

esgoto, para assim poder acompanhar evolução e as deficiências do tratamento, e consequentemente 

elaborar planos e ações para qualidade de vida da população e equilíbrio do ambiente. 

 Na Divisão de Saneamento Ambiental – DISA, da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler – FEPAM, ocorre o licenciamento ambiental estadual de empreendimentos 

que tratam efluentes sanitários, as Estações de Tratamento de Efluentes – ETE e Estações de 

Tratamento de água – ETA, existem também mais 13
1
 municípios, os quais possuem convênio de 

delegação de competências em licenciamento e fiscalização ambiental de atividades definidas como de 

impacto supralocal. O licenciamento ambiental é um importante instrumento de gestão da Política 

Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal n.º 6.938/1981), por meio do qual se compõem 

desenvolvimento econômico com o uso sustentável dos recursos naturais. 

 Este trabalho buscou compilar e espacializar pontos de captação de água para tratamento nas 

ETA, pontos de lançamento de efluentes tratados e de ETE públicas no Estado. Para que com isso 

possa-se fazer uma análise espacial, a qual permita a interpretação de regiões com maior e menor 

oferta de serviços de água e esgoto tratado, bem como, identificar a proximidade entre pontos de 

captação de água e de lançamento de efluentes oriundos de ETE, ou ainda, lançamentos que se 

encontram a montante de pontos de captação de água com proximidade considerável. 

 Para possibilitar a análise foram utilizadas algumas ferramentas de Sistema de Informações 

Geográficas – SIG, as quais permitem o levantamento de distintas variáveis relacionadas ao tratamento 

de água e esgoto. Deste modo, se fez o uso da cartografia temática, a qual como o nome diz, possui um 

tema principal para representação, nesse caso, empreendimentos que tratam água e esgoto e pontos de 

lançamento dos efluentes tratados. 

 Fitz (2012, p.108), explica o geoprocessamento como técnica que procura realizar 

levantamentos, análises e cruzamentos de informações, possibilitando planejar ou gerenciar um espaço 

específico, sendo assim, indispensável em pesquisas de cunho geográfico. 

 Assim, com a análise espacial de um dado ambiente, é possível diagnosticar problemáticas 

oriundas das atividades humanas. O produto desse trabalho é oferecer uma pequena contribuição para 

o início da construção de um banco de dados com informações relativas aos serviços de água e esgoto, 

onde inicialmente será um diagnóstico do cenário atual, mas que com a posterior e constante 

                                                 
1 Bagé, Canoas, Caxias do Sul, Lajeado, Porto Alegre (possui delegação plena para qualquer potencial poluidor), Novo Hamburgo, Pelotas, 
Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Uruguaiana. 



 

 

atualização de dados irá possibilitar o acompanhamento da evolução e distintas interpretações sobre do 

saneamento no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

 Conhecer e analisar a distribuição espacial a partir de ferramentas de SIG, os pontos de 

captação de água para tratamento em ETA, pontos de localização das ETE e pontos de lançamento de 

efluentes sanitários tratados nas ETE públicas licenciadas pela FEPAM e pelos municípios que 

possuem convênio de delegação de competências em licenciamento e fiscalização ambiental. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

 Reunir coordenadas de ETE públicas e pontos de lançamento de efluentes sanitários tratados, 

bem como dos pontos de captação de água para tratamento em ETA; 

 Construir um pequeno banco de dados padronizado com as informações coletadas sobre a 

localização dos pontos de lançamento e captação, o qual poderá ser futuramente alimentado, 

mantendo as informações constantemente atualizadas; 

 Possibilitar a análise da espacialização dos pontos de captação de água e lançamento de 

efluentes tratados a partir de uma ferramenta de SIG; 

 Cotejar os pontos de captação de água para consumo humano em relação aos pontos de 

lançamento de efluentes tratados; 

 Verificar a proximidade de pontos de captação de água à jusante dos pontos de lançamento de 

efluentes tratados; 

 Elaborar mapas temáticos com os pontos de ETE, lançamento de efluentes tratados e pontos 

de captação de água, onde dentre os atributos essenciais constarão: população atendida, corpo 

receptor e corpo de captação; 

 Identificar as regiões do Estado mais e menos contempladas com oferta do serviço de água e 

esgoto tratados; 

 Proporcionar um maior o conhecimento sobre a temática a partir da distribuição espacial 

desses empreendimentos em cada bacia hidrográfica, contribuindo para possíveis elaborações 

de planos de gerenciamento e uso dos recursos hídricos; 

 Contribuir com os técnicos da FEPAM para um diagnóstico da espacialização desses 

empreendimentos, visando à tomada de decisão do sistema de infraestrutura de água e esgoto 

no Estado; 

 Promover vínculos entre FEPAM e a academia, a fim de fomentar a pesquisa e o intercâmbio 

do conhecimento. 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a realização desse estudo foram reunidas o maior número possível de informações 

referentes ETE públicas com seus respectivos pontos de lançamento e pontos de captação de ETA. A 

busca pelos dados foi realizada por meio de ofícios com solicitação de informações enviados aos 

municípios com convênio de delegação de competência e a Companhia Riograndense de Saneamento 

– CORSAN. Também se solicitou a relação de informações a Divisão de Informática – DIS, bem 



 

 

como buscas no banco de dados (Sistema Oracle) e Portal do Licenciamento localizado no site e da 

FEPAM, além de planilhas Excel e arquivo kmz disponíveis na Divisão de Infraestrutura – INFRA
2
.  

Para as ETE, especificamente, se utilizou parte de dados pré-existentes, publicados em 2014 por 

COSTA e HEURICH.  

 Os dados definidos como essenciais à pesquisa e inseridos no banco de dados como atributos 

foram: para as ETA - coordenadas dos pontos de captação, nome do município, complexidade do 

tratamento (simples, semi-complexo ou complexo), manancial de captação e nome do empreendedor. 

Quando disponíveis se acrescentou ao banco: número de processo administrativo, número de licença, 

data de emissão e prazo de validade da mesma, população atendida, e corpo hídrico receptor. Para as 

ETE se considerou para criação do banco de dados – coordenadas dos pontos de lançamento quando 

disponíveis
3
, coordenadas da ETE, nome do corpo receptor, município do empreendimento, tipo de 

tratamento, população atendida, número de processo administrativo, número de licença, data de 

emissão e prazo de validade. 

 Os dados encontrados foram constantemente inseridos no decorrer do trabalho em planilha 

Excel, e sua ultima atualização ocorreu no início do mês de agosto deste ano. 

 Muitos processos não possuíam coordenadas ou as mesmas por vezes se apresentavam 

inconsistentes e em sua grande maioria sem o sistema de referência. Para esses casos adotou-se a 

metodologia de busca de coordenada aproximada, onde foi inserido o endereço da ETE ou ETA no 

Google Earth, e quando disponível utilizada a ferramenta Street View de forma a localizar um ponto 

aproximado, no entanto para ponto de lançamento de ETE, essa possibilidade não se aplica, dado ao 

fato de não se conseguir identificar o emissário em imagens do Google Earth. Para empreendimentos 

com coordenadas sem sistema de referência, se considerou estarem em WGS 84. 

 O banco de dados foi montado com coordenadas no formato graus decimais e sistema de 

referência
4
 WGS 84 (World Geodetic System) e SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico 

para as Américas). Quando necessário a conversão de coordenadas que estavam em SAD 69 (South 

American Datum), ou conversão do formato UTM (Universal Transversa de Mercator) para 

geográfica, se utilizou software para transformação de coordenadas ProGriD do IBGE, e ainda, para 

conversão de graus, minutos e segundos para decimal, se utilizou uma planilha Excel fornecida pelo 

Serviço Geofepam. Parte dos arquivos no formato shapefile utilizados para a criação dos mapas foi 

disponibilizado pelo mesmo serviço. O restante dos dados se buscou na base cartográfica vetorial 

contínua do Rio Grande do Sul - escala 1:50.000 do Centro de Ecologia da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 2010. 

 O Software livre de geoprocessamento utilizado para confecção dos mapas temáticos foi o 

Quantum GIS, versão 2.10.1 – Pisa, o qual possui interface amigável e aplicável a estudos 

relacionados à gestão ambiental.  

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 Conhecer a distribuição de empreendimentos que tratam água e esgoto, seus pontos de 

captação e de lançamento, respectivamente, é sem dúvida uma importante ferramenta de gestão 

ambiental e de planejamento. A análise dessa espacialização permite realizar distintas interpretações 

nos mapas gerados, como regiões mais e menos contempladas com oferta de serviço de água e esgotos  

                                                 
2 Empreendimentos de Sistema de Abastecimento de Água eram até abril de 2015 licenciados na INFRA, hoje estão a cargo da DISA. 
3 Das 98 ETE que foram reunidas, se localizou 46 pontos de lançamento. Grande parte das informações a que se teve acesso, possuíam 

alguma inconsistência. 
4 Atualmente não existem parâmetros de transformação entre SIRGAS 2000 e WGS 84, pois os elipsóides são praticamente idênticos, existe 
uma pequena variação no achatamento terrestre com uma diferença na ordem de centímetros (ESTEIO, 2008).  



 

 

tratados, a localização de pontos de captação de água e se esses estão em uma zona de influência de 

pontos de lançamento de efluentes oriundos de ETE. 

 Além disso, a compilação das informações coletadas gera um banco de dados, o qual pode ser 

constantemente alimentado, de forma a gerar um acompanhamento da dinâmica espacial desses 

empreendimentos, e assim contribuir com a tomada de decisão e melhoria contínua do licenciamento 

ambiental. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1  Análise e Interpretação dos Mapas 

 

Diante da espacialização dos dados, como mostra a figura 1, a Região Metropolitana de Porto 

Alegre – RMPA possui uma grande aglomeração de ETE, com bacias como Caí, Sinos, Gravataí e 

Guaíba apresentando pontos sobrepostos em função da escala. As bacias do Tramandaí no Litoral 

Norte e do Rio Negro no sudoeste do Estado, apresentam também pontos mais adensados se 

comparados as outras regiões do Estado. 

Percebe-se também, uma deficiência no centro do Estado, nas metades oeste e nordeste da 

Região Hidrográfica do Uruguai, bem como na porção sul nas bacias do Camaquã e Mirim São 

Gonçalo na Região Hidrográfica do Litoral. 

 Com relação as ETA, o cenário encontrado é positivo
5
, pois existe uma distribuição de 

empreendimentos mais uniforme pelo Estado, havendo presença significativa de pontos de captação 

em regiões em que não há ETE.  

 

                                                 
5 171 pontos de captação para tratamento. 



 

 

 

Figura 1. Mapa geral com distribuição de ETE e ETA no Estado. 

  

 Abaixo segue o detalhe do mapa com aproximação da RMPA e Litoral Norte, com pontos de 

captação de água de ETA, ponto de localização de ETE e alguns de lançamento de efluentes. Existem 

captações e lançamento de ETE bastante próximos, algumas dessas captações estão a jusante
6
 de 

emissários, como por exemplo, os Municípios de Esteio e Capão da Canoa, que serão melhor descritos 

em outros mapas. No caso de Porto Alegre, Guaíba e Barra do Ribeiro (municípios que se teve acesso 

aos pontos de captação das ETA), a qualidade de suas captações no Lago Guaíba se compromete em 

função da própria hidrografia, a qual recebe a carga orgânica lançada nos Rios Jacuí, Sinos, Caí e 

Gravataí, além dos arroios afluentes do Lago Guaíba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Este estudo não tem o enfoque do comportamento hidrológico dos mananciais, no entanto, o conhecimento da distribuição espacial desses 

empreendimentos é o diagnóstico, que possibilita a investigação, manejo, correção e melhora do saneamento. 

 



 

 

Figura 2. Detalhe da distribuição espacial de ETA, ETE e lançamento na RMPA e Litoral Norte. 

 

  

Na maior parte dos casos é possível analisar o sentido dos corpos d’água, assim 

genericamente, observa-se que as captações não se encontram a jusante de lançamentos de efluentes 

oriundos de ETE. Cabe aqui fazer a consideração de que dos 98 empreendimentos reunidos, se obteve 

apenas 46 pontos de lançamento, o que deixa a análise espacial um tanto comprometida em função do 

reduzido número de informações, principalmente dos municípios conveniados. Por outro lado, o bom 

senso possibilita aferir que captações muito próximas de ETE, ou onde não há tratamento, podem estar 

comprometidas pelo lançamento de efluentes sanitários. 

 As figuras 3 e 4 apresentam um recorte com dois episódios de emissários próximos a 

captações. No primeiro está a região norte do Município de Esteio, onde dois pontos
7
 de captação de 

água no Rio dos Sinos se localizam a jusante de dois pontos onde são lançados efluentes de ETE.  

 O segundo caso está no litoral norte, no Município de Capão da Canoa, onde com base em 

informações fornecidas pela CORSAN em seis de março de 2015, a ETE São Jorge tem como corpo 

receptor de seus efluentes – Freático/Arroio da Pescaria e Lagoa dos Quadros
8
.  

 Distante do lançamento, a aproximadamente um quilômetro está uma captação de água 

também da CORSAN, por se localizar mais ao sul, esse ponto de captação pode sofrer influência do 

lançamento da ETE, principalmente com atuação dos conhecidos ventos de nordeste do litoral norte do 

Estado. 

   

                                                 
7O ponto de captação mais ao sul capta água de um canal chamado Canal da Petrobrás, o qual em imagem de satélite é bastante pequeno e 

possui ligação direta com o Sinos. 
8 A coordenada fornecida está as margens da Lagoa dos Quadros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Município de Esteio com pontos de captação a jusante de ETE. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Captação e lançamento próximos no Município de Capão da Canoa. 

 

 

 No mapa abaixo, seguem as delimitações das Assessorias Regionais da FEPAM. Essas são 

entidades representativas nas regiões delimitadas e a elas incumbe, através de seu gerente e servidores 

atuar em nome da Fundação. Atualmente as regionais estão instaladas nos municípios de: Alegrete – 

Gerência Regional da Campanha - GERCAN, Santa Cruz do Sul – Gerência Regional do Centro 

Leste, Santa Maria – Gerência Regional Central – GERCEN, Tramandaí – Gerência Regional do  

 

 



 

 

Litoral Norte, Santa Rosa – Gerência Regional do Noroeste – GERNOR, Passo Fundo – Gerência 

Regional do Planalto – GERPLA, Porto Alegre – Gerência Regional Sede – GERSED, Caxias do Sul 

– Gerência Regional da Serra – GERSER e Pelotas – Gerência Regional Sul – GERSUL. 

 Dentro dos limites de cada jurisdição das unidades regionais estão espacializadas as ETE e 

captações de ETA que foram levantadas no estudo. A atuação conjunta dessas gerências torna possível 

o monitoramento mais constante e atento desses empreendimentos com base na legislação ambiental 

pertinente. 

 

Figura 4. Distribuição de ETE e ETA pelas jurisdições das Regionais da FEPAM. 

 

 

5.2 Esclarecimentos e Dificuldades Encontradas no levantamento dos dados 

 No decorrer do trabalho, algumas dificuldades já previamente esperadas ocorreram e 

modificaram em parte a estrutura da pesquisa. No projeto inicial pretendia-se trabalhar também com as 

ETE de loteamentos, no entanto, a possibilidade foi descartada, haja vista que boa parte desses possua 

um sistema simples de fossa e filtro, bem como a dificuldade de encontrar dados completos referentes 

a essas ETE nas licenças de operação dos loteamentos, principalmente as coordenadas da estação e 

ponto de lançamento. Muito possivelmente o tempo destinado para o levantamento de dados seria  

insuficiente, dado ao fato da necessidade de solicitação via ofício das informações referentes de cada 

ETE. 

  

 

 



 

 

Além disso, alguns processos não possuíam coordenadas, em alguns casos as mesmas se 

apresentavam incongruentes, muitas vezes sem o sistema de referência, ou ainda confusão entre UTM 

e lat/long ou formato decimal e graus, minutos e segundos. 

 Com relação aos municípios que possuem convênio de delegação de competência, dos 13 

municípios oficiados, apenas cinco encaminharam as informações solicitadas, são eles: Lajeado, 

Sapucaia do Sul, Santana do Livramento
9
, Novo Hamburgo e Porto Alegre, os demais municípios: 

Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, não atenderam os ofícios enviados. 

Algumas informações, ainda que incompletas  de alguns desses  municípios foram localizadas, seja 

por meio de licenças já vencidas ou pesquisas realizadas na internet. 

 No entanto, ainda que com as dificuldades para reunião dos dados, os objetivos principais 

previstos no Projeto inicial, foram alcançados. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Com base nos dados reunidos e espacializados, salvo casos mais representativos como o de 

Esteio e Capão da Canoa, de forma geral não se encontraram captações de água com grandes 

proximidades a jusante de pontos de lançamento de efluentes sanitários. No caso do Município de 

Esteio, o problema está sendo revertido com a apresentação de novo projeto de emissário final, o qual 

está atualmente em avaliação na FEPAM. 

 A distribuição espacial das informações permite ainda concluir que, a atual situação do 

tratamento de efluentes sanitários no Estado do Rio Grande do Sul é bastante deficitária, as ETE 

possuem uma distribuição desigual, deixando grandes vazios, onde possivelmente não exista nenhum 

tipo de tratamento.  

 Já a realidade do tratamento de água é bastante diferente, a espacialização das captações para 

tratamento em ETA são relativamente bem distribuídas pelo território do Estado, havendo uma 

presença significativa em regiões sem ETE, evidenciando, portanto a prioridade do fornecimento de 

água tratada em relação ao tratamento dos efluentes oriundos das atividades domésticas. O fato 

certamente irá se refletir em altos gastos com energia e infraestrutura para o tratamento da água que 

serviu como diluição de efluentes lançados sem prévio tratamento, sem citar o impacto nos 

ecossistemas naturais, bem como na saúde e qualidade de vida da população. O tratamento de 

efluentes sanitários permite tanto preservação ambiental, quanto o desenvolvimento social.  

 O trabalho por fim, salienta a importância da continuidade do estudo, pois em função 

principalmente, do reduzido número de pontos de lançamento que se conseguiu reunir, bem como de 

informações dos municípios conveniados com a FEPAM, a análise de algumas regiões no momento 

fica comprometida. O banco de dados gerado precisa ser constantemente atualizado e refinado, já que 

parte das coordenadas informadas não possuírem sistema de referência ou por vezes eram 

inconsistentes. Assim sendo sugere-se a reunião e atualização periódica de dados relativos a esses 

empreendimentos para acompanhamento da evolução dos serviços de água e esgoto no Estado. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Informação apenas ETE. 
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