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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

O Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMSBGIRS) atende o novo contexto institucional vigente, especialmente as Leis Federais nº 

11.445/07 (Lei de diretrizes nacionais para o saneamento básico) e nº 12.305/10 (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos). 

Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Trata-se de serviços que podem ser prestados por empresas públicas ou, em regime de 

concessão, por empresas privadas, sendo esses serviços considerados essenciais, tendo em 

vista a necessidade imperiosa desse por parte da população, além da importância para a saúde 

de toda a sociedade e para o meio ambiente.  

O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do município. Essa 

Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento considerando as funções de gestão 

para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle social, o sistema de 

informações conforme o Decreto 7.217/2010. 

Sendo um objeto de planejamento, o PMSB deve estar em consonância com os Planos 

Diretores, com os objetivos e as diretrizes dos planos plurianuais (PPA), com os planos de 

recursos hídricos, com os planos de resíduos sólidos, com a legislação ambiental, com a 

legislação de saúde e de educação e devem ser compatíveis e integrados com todas as demais 

políticas públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao gerenciamento do 

espaço urbano. 

Em linhas gerais, a Lei nº 11.445/07, sancionada em 05 de janeiro de 2007, trouxe nova 

disciplina para a prestação de serviços de saneamento básico, exigindo tanto do titular quanto 

do prestador de serviços novas atribuições, direitos e obrigações, dentre elas a obrigatoriedade 

da elaboração dos planos de saneamento, a regulação e fiscalização dos serviços. 

A elaboração e edição periódica do Plano Municipal de Saneamento Básico é uma 

oportunidade para toda a sociedade conhecer e entender o que acontece com o saneamento da 

sua cidade, discutir as causas dos problemas e buscar soluções. Juntos, população e poder 

público estabelecerão metas para o acesso a serviços de boa qualidade e decidirão quando e 

como chegar à universalização dos serviços de saneamento básico. 

Nesse sentido, após a finalização dos estudos foi realizada uma audiência pública para fins 

de discussão final e apresentação da revisão desde plano (Anexo B). 
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1.2 Objeto 

O Plano Municipal De Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São 

Valentim do Sul se constitui como uma ferramenta de planejamento e de gestão para alcançar a 

melhoria das condições sanitárias e ambientais e da qualidade de vida da população. Os serviços 

a serem contemplados pelo presente Plano compreendem: 

a) Abastecimento de água potável; 

b) Esgotamento sanitário; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas. 

1.3 Área de abrangência 

O Plano Municipal de Saneamento Básico abrangerá toda a extensão territorial do 

Município de São Valentim do Sul, com sua população urbana e rural, com vistas a 

universalização dos serviços de saneamento básico, sejam integrados ou isolados. 

1.4 Legislação 

Na elaboração do Plano de Gestão Integrada de Saneamento Básico de São Valentim do 

Sul deverão ser observados os seguintes dispositivos legais e normativos: 

1.4.1 Legislação Federal 

 Lei Federal nº 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico; 

 Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, Capítulo VI – Do Meio 

Ambiente, Artigo 225; 

 Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos 

hídricos; 

 Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre as 

condições de balneabilidade; 

 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais para a Política 

Urbana. É o chamado “Estatuto da Cidade”; 

 Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LRF; 
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 Decreto nº 5.440, de 04 de maio de 2005, que estabelece definições e procedimentos 

sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a 

qualidade da água para consumo humano; 

 Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, Ministério da Saúde, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; 

 Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como 

estabelece as condições e padrões de lançamentos de efluentes; 

 Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2006, que dispõe sobre as normas gerais de 

contratação de consórcios públicos; 

 Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2006, que dispõe sobre as normas gerais de 

contratação de consórcios públicos; 

 Lei nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei 11.107 de 06 de abril de 

2006 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos; 

 Resoluções do CONAMA. 

1.4.2 Legislação Estadual 

 Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994: Institui o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, regulamentando o artigo 171 da Constituição Estadual do Rio Grande 

do Sul. 

 Decreto Estadual nº 36.055, de 04 de julho de 1995: Regulamenta o artigo 7º da Lei nº 

10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

 Decreto Estadual nº 37.033, de 21 de novembro de 1996: regulamenta a outorga do direito 

de uso da água no Estado do Rio Grande do Sul, prevista nos artigos 29,30 e 31 da Lei 

10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

1.4.3 Legislação Municipal 

 Zoneamento Ambiental, elaborado a partir das definições constantes do Plano Diretor em 

relação às atividades produtivas ou projetadas; 

 Lei de Uso e Ocupação do Solo, que define os usos dos diversos espaços e as condições 

para a sua ocupação em áreas urbanas; 
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 O Código de Obras, cujo objetivo é garantir condições de segurança, conforto e higiene às 

construções; 

 O Código de Posturas, que define e regula a utilização dos espaços públicos e de uso 

coletivo no território municipal; 

 O Código Tributário, que regula o sistema tributário municipal; 

 Lei Orgânica Municipal (SÃO VALENTIM DO SUL, 1994), a qual possui um capítulo 

específico para questões relativas ao Saneamento (Capítulo III); 

 Lei Municipal n° 270, de 14 de dezembro de 1998 (SÃO VALENTIM DO SUL, 1998), a 

qual aprova o Plano Diretor Urbano, bem como dispõe sobre normas urbanísticas que 

visam orientar e controlar o desenvolvimento urbano; 

 Lei Municipal n° 1.205, de 09 de junho de 2009 (SÃO VALENTIM DO SUL, 2009), a qual 

dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente, cujo intuito passa pela instituição 

de princípios, objetivos e normas básicas à proteção do meio ambiente e à melhoria da 

qualidade de vida da população, cria o Departamento Municipal de Meio Ambiente e 

Conselho Municipal do Meio Ambiente e institui o Fundo Municipal de Defesa ao Meio 

Ambiente, o qual é destinado a carrear recursos para a proteção e a conservação do Meio 

Ambiente; 

 Lei Municipal n° 216, de 29 de outubro de 1997 (SÃO VALENTIM DO SUL, 1997), a qual 

cria o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal, “[...] 

comestíveis ou não, adicionados ou não por produtos vegetais, preparados manipulados, 

recebidos, acondicionados e em trânsito ou de estabelecimentos industriais e/ou 

entrepostos que façam apenas comércio municipal” (SÃO VALENTIM DO SUL, 1997); 

 Lei Municipal nº 1588/2013, de 17 de junho de 2013, que dispõe sobre a política 

municipal saneamento ambiental do município de São Valentim do Sul, cria o Conselho e 

o Fundo municipal e dá outras providências; 

 Lei municipal nº 1636/2013, de 16 de dezembro de 2013, que institui o Plano Municipal 

de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos destinado à execução 

dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo e drenagem de 

águas pluviais e resíduos sólidos urbanos do município de São Valentim do Sul e dá 

outras providências. 

 Lei Municipal nº 1584/2016 que atualiza a composição do Conselho de Saneamento e 

da outras providencias. 
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1.5 Prazos de atendimento do PMSB e Conselho Municipal de Saneamento 

Básico 

A presente revisão do plano compreende o período entre os anos de 2019 e 2039. As 

metas e objetivos da cada uma das 4 áreas de interesse foram admitidos os seguintes intervalos 

de tempo: 

- Metas imediatas e emergenciais – até 3 anos (2019 a 2022); 

- Metas de curto prazo: de 4 a 8 anos (2023 a 2027); 

- Metas de médio prazo: de 9 a 15 anos (2028 a 2034); 

- Metas de longo prazo: de 16 a 20 anos (2035 a 2039). 

A Lei Municipal nº1.588/2013 institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico, com 

funções deliberativa, estratégica e consultiva observando o princípio da adoção de métodos, 

técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais. A composição do 

Conselho atualmente é formada atualmente conforme segue abaixo, de acordo com a Lei 

Municipal 1584/2016: 

I – um representante da Secretaria Municipal da Agricultura, Indústria, 
Comércio e Serviços; 
II – um representante da Secretaria Municipal da Saúde, Trabalho e Ação 
Social; 
III – um representante da Secretaria Municipal da Fazenda; 
IV – um representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Desporto; 
V – um representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos; 
VI – um representante da Associação Sulvalentinense de 
Desenvolvimento Comunitário e Social (ADESVAL); 
VII – um representante da Associação Círculo de Máquinas e 
Equipamentos Vitícolas de São Valentim do Sul (ACIMEV); 
VIII – um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
IX – um representante do Escritório Municipal da ASCAR/EMATER. 
 

Desse modo, o Plano Municipal de Saneamento Básico é construído e atualizado em 

conjunto com a comunidade, que fornece informações essenciais para que as medidas adotadas 

sejam eficazes em seus resultados, atendendo as diferentes necessidades de cada localidade. 

Tais informações e sugestões são indicadores seguros para o conhecimento da situação atual e 

para o planejamento das ações a serem priorizadas. Para tanto, são realizadas audiências 

públicas, nas quais se registra a participação do público com seus questionamentos, 

apontamentos e pedidos para a elaboração do presente documento. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1 Localização 

O município de São Valentim do Sul, localizado na microrregião de Guaporé – mesorregião 

Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul – foi emancipado em 20 de março de 1992 através da 

Lei Estadual nº 9.554 (RIO GRANDE DO SUL, 1992b). Localizado a 550 metros acima do nível 

do mar (FAMURS, 2010), é formado por belas paisagens montanhosas compostas por vales, 

rios e pequenas áreas de planícies e planaltos nas quais há o predomínio da mata nativa, o que 

origina um interessante contraste visual entre relevo e vegetação. Localiza-se na Bacia 

Hidrográfica Taquari – Antas, conforme Figura 1: 

 
Figura 1. Localização do Município de São Valentim do Sul. 
Fonte: Plano Estadual de Saneamento Básico, (2010). 
 

A Bacia Hidrográfica Taquari-Antas está localizada a nordeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, entre as coordenadas geográficas de 28°10’ a 29°57’ de latitude Sul e 49°56’ a 52°38’ de 

longitude Oeste. Abrange as províncias geomorfológicas do Planalto Meridional e Depressão 

Central. Possui área de 26.491,82 km², abrangendo municípios como Antônio Prado, 

Veranópolis, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Estrela e 

Triunfo, com população estimada de 1.207.640 hab. Os principais cursos de água são o Rio das 

Antas, Rio Tainhas, Rio Lajeado Grande, Rio Humatã, Rio Carreiro, Rio Guaporé, Rio Forqueta, 

Rio Forquetinha e o Rio Taquari. O rio Taquari-Antas tem suas nascentes em São José dos 
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Ausentes e desembocadura no Rio Jacuí. A captação de água na bacia destina-se a irrigação, o 

abastecimento público, a agroindústria e a dessedentação de animais. A Bacia do Taquari-Antas 

abrange parte dos campos de cima da serra e região do Vale do Taquari, com predomínio de 

agropecuária, e a região colonial da Serra Gaúcha, caracterizada por intensa atividade industrial 

(SEMA – RS). 

São Valentim do Sul – RS constitui-se no elo geográfico e turístico entre o Vale dos 

Vinhedos e o Vale do Taquari, possuindo como municípios limítrofes: a Nordeste, os municípios 

de Dois Lajeados e Cotiporã; a Oeste, o município de Vespasiano Correa; e ao Sul, os municípios 

de Muçum e Santa Tereza. O limite territorial entre São Valentim do Sul e Cotiporã é estabelecida 

pelo leito do Rio Carreiro, assim como sua divisa com os municípios de Muçum e Santa Tereza 

se dá através da extensão do Rio Taquari. Antas. O Município mãe de São Valentim do Sul é 

Dois Lajeados.  

Segundo IBGE, a extensão territorial do município gira entorno de 92,2 km2 (IBGE, 2013), 

sendo que deste aproximadamente 98% constitui-se em território rural, e apenas 2% em território 

urbano. 

Segundo Fundação de Economia e Estatística (2009), o município apresenta uma taxa de 

urbanização de 32,9%. 

A principal via de acesso a São Valentim do Sul é a RS 431. Esta se liga a RS 470, em 

direção ao município de Bento Gonçalves, e a RS 129, que comunica a região do Vale do Taquari 

a região de Passo Fundo.  

As vias de acesso ao município são apresentadas na figura a seguir: 
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Figura 2. Vias de acesso ao município. 

Fonte: Plano Ambiental Municipal, 2010. 
 

Além da estrutura distrital, constituído por Santa Bárbara e Fazenda Fialho, o município 

conta com doze localidades interioranas, as quais estão organizadas no entorno das capelas. 

São elas: 

• Linha Boa Vista; 

• Linha Esconta; 

• Linha Azambuja; 

• Linha Santa Catarina (Pão Duro); 

• Linha São Joaquim; 

• Linha São Jorge; 

• Linha Pinheirinho; 

• Linha Nossa Senhora das Graças (Figueira); 

• Linha Santa Terezinha; 

• Linha Santana; 

• Linha São Jerônimo (Barra); 

• Linha São Roque (Facão). 
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2.2 Infraestrutura Urbana 

O Município conta com duas praças: uma localizada no centro do município, denominada 

Praça da Matriz, e outra localizada no 2º Distrito de Santa Barbara, denominada Praça 

Tiradentes. A praça da sede é comumente utilizada como local de encontro e convívio diário da 

população. Com relação à sua infraestrutura, pode-se destacar a existência de bancos, 

iluminação e lixeiras. Contudo, salienta-se a inexistência de parques infantis e sanitários na 

praça. Está sendo estruturado um parque municipal que conta com diversos equipamentos para 

academia ao ar livre, bem como outros locais de recreação. 

Segundo a Prefeitura Municipal, aproximadamente 80% das vias urbanas encontram-se 

pavimentadas, tanto na Sede, quanto nos distritos. 

Das famílias cadastradas no Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB, 2009), 

99,61% são atendidas por rede elétrica e, de acordo com a Prefeitura Municipal, atualmente 

existem 280 telefones fixos. 

2.3 Educação 

O Município de São Valentim do Sul possui três escolas, sendo duas Estaduais e uma 

Municipal. O Ensino Municipal é promovido pela Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Francisco Marcolin, a qual está localizada na sede municipal, e possui somente os três primeiros 

anos do ensino fundamental. Os anos complementares do ensino fundamental, bem como os 

três anos do ensino médio são resguardados pela Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Sílvio Sanson, a qual também se localiza na sede municipal. De acordo com a Secretaria 

Municipal da Educação, atualmente existem 247 alunos matriculados nas instituições acima 

citadas. O município ainda possui uma Escola de Educação Infantil, com 70 crianças 

matriculadas. 

Todas as escolas do município de São Valentim do Sul contemplam, em seu trabalho 

pedagógico, projetos referentes ao meio ambiente, realizando, durante o ano letivo, inúmeras 

atividades envolvendo a questão ambiental, tais como: conservação, preservação e recuperação 

do meio ambiente, separação e coleta de resíduos, hortas escolares, confecção de materiais 

recicláveis, o uso adequado da água, plantio e conservação do solo, entre outros. 

2.4 Saúde 

O Município não possui infraestrutura hospitalar, entretanto possui duas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), as quais estão localizadas na Sede Municipal e no Distrito de Santa Bárbara. 

O número de atendimentos mensal das UBSs é de 420 munícipes. 
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Segundo a Prefeitura Municipal, o coeficiente de mortalidade infantil do município no ano 

de 2010 foi de 0,00 para cada mil nascidos vivos (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

VALENTIM DO SUL, 2010) e, segundo IBGE, São Valentim do Sul apresentou uma expectativa 

de vida de 72,03 anos em 2000 (IBGE, 2000). Relativamente ao Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH), São Valentim do Sul apresentou um índice de 0,815 no ano 2000, 

segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2000).  

 

2.5 Informações Populacionais 

A população municipal atual do município é de 2239habitantes, segundo estimativa do 

IBGE (2018). Segundo informação apurada no município, aproximadamente 69% da população 

municipal vive na zona rural e 31% na zona urbana. A projeção da população foi calculada 

segundo o Método Aritmético de Projeção Populacional (HELER; PADUA, 2006), sendo os dados 

atuais adaptados do Plano Ambiental Municipal e IBGE (2018). 

 
Quadro 1. População atual (urbana e rural) e projeção futura 

População 
(nº hab) 

Ano 

2010 2018 2030 2038 

Urbana 644 686 802 879 

Rural 1586 1553 1503 1470 

Total 2230 2239 2305 2349 

Fonte: Adaptado pelos autores do Plano Ambiental Municipal, IBGE (2018) e Prefeitura Municipal de São 

Valentim do Sul 2018. 

 

Com base nos dados acima é possível observar que o município apresenta uma zona rural 

muito mais expressiva do que a zona urbana, no que tange ao contingente populacional e a área 

de abrangência. Conforme já mencionado, vislumbra-se uma relação íntima entre população e 

zona rural, devido, principalmente, a importância que o setor primário possui frente à economia 

municipal. Neste sentido, destaca-se que os investimentos sociais, de qualquer natureza, 

deverão abranger tanto a zona rural, quando a zona urbana.  

Nesse sentido, observa-se que a população rural do município de São Valentim do Sul 

tenderá a diminuir levemente ao longo do tempo, chegando a 1.470 habitantes na zona rural em 

2038. Já a população urbana do município vem sofrendo incrementos anuais, sendo que esta 

tendência é verificada também para a população total do município. É possível afirmar que o 

incremento do número de habitantes do município ao longo do tempo não tem sido causado pelo 

êxodo rural, mas sim por pessoas que buscam o município de São Valentim do Sul para se 



 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 20 
 

estabelecerem. Neste sentido, estas informações devem embasar as ações do planejamento 

público, principalmente com vistas a estabelecer uma relação harmoniosa entre meio físico e 

população. Neste sentido, pode-se afirmar que o município vem na contramão dos demais 

municípios do mesmo porte, os quais vêm sofrendo diariamente com a emigração para centros 

urbanos. 

 

2.6 Sistema Urbano 

Segundo dados da Administração Municipal (Prefeitura Municipal de São Valentim do Sul, 

2018), o município de São Valentim do Sul apresenta aproximadamente 450,8 km de malha 

viária, sendo esta composta pelo arruamento urbano, estradas municipais principais e vicinais. 

Deste valor, aproximadamente 97% é composto por estradas sem pavimentação, 3% são 

pavimentadas em asfalto ou paralelepípedo.  

 
Figura 3. Sistema viário municipal e principais pontes de acesso. 
Fonte: Plano Ambiental Municipal, 2010. 

 

O sistema viário na área urbana não é plenamente estruturado, apenas uma parcela das 

vias recebe pavimentação, em alguns passeios há pavimentação e arborização.  
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A estrutura urbana do município de São Valentim do Sul apresenta uma configuração que 

tende a ser linear, com um traçado orgânico formando quarteirões irregulares. Em torno da via 

principal localiza-se a igreja e a praça, assim como os demais usos consolidados do município e 

as principais funções institucionais como a prefeitura, comércio, posto de saúde. 

 

2.7 Economia 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de São 

Valentim do Sul apresentou, no ano de 2007, um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 

24.368,00(IBGE, 2007). Este valor apresenta-se superior ao PIB verificado para o Estado do Rio 

Grande do Sul, o qual registrou R$ 17.281,00 por habitante no ano de 2008, e também superior 

ao PIB brasileiro, o qual foi de R$ 13.720,00 por habitante no ano de 2007, conforme o Atlas 

Socioeconômico do Estado do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2000). Ainda, 

segundo dados de 2013 do IBGE, o PIB mais significativo para o município de São Valentim do 

Sul é aquele provindo da agropecuária (R$ 17.912,00), seguido pelos serviços (R$ 15.010,00) e 

a atividade industrial (R$ 6.202,00). 

Observou-se uma redução do PIB municipal. O PIB per capita registrado em 2015, 

conforme informação do IBGE1, é de R$ 21.632,88, sendo que 84,6% das receitas apuradas no 

mesmo período são oriundas de fontes externas. Ainda, conforme a mesma fonte, o município 

apresentou, no ano de 2010, Índice de Desenvolvimento Humano de 0,764%. 

A capacidade de endividamento municipal é de aproximadamente R$ 14 milhões, se 

observadas as receitas arrecadadas nos anos de 2017 e 2018, conforme gráficos a seguir: 

 

                                                           

1  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sao-valentim-do-sul/panorama Acesso em 23/11/2018. 
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Figura 4. Total de receitas arrecadadas pelo 

município em 2017. 

 
Figura 5. Total de Receitas arrecadadas pelo 

município em 2018. 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 2018. 

2.8 Saneamento No Município 

Nos capítulos a seguir são diagnosticadas as quatro áreas do saneamento, a saber: 

abastecimento público, esgotamento sanitário, gerenciamento de resíduos sólidos e manejo de 

águas pluviais. 
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3. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

3.1 Introdução, base técnica e legal 

As principais definições relativas aos serviços de abastecimento de água potável são 

contempladas no artigo 5º do anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro 

de 2017 do Ministério da Saúde, conforme segue: 

I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação 
e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem;  
II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido neste 
Anexo e que não ofereça riscos à saúde;  
III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da 
qualidade da água para consumo humano, conforme definido neste Anexo; 
IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar 
estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo humano, mas que 
não necessariamente implicam risco à saúde; 
V - água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação 
destes, visando atender ao padrão de potabilidade;  
VI - sistema de abastecimento de água (SAA) para consumo humano: instalação 
composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a 
zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao 
fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição;  
VII - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo 
humano (SAC): modalidade de abastecimento coletivo destinada a fornecer 
água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização 
e sem rede de distribuição; 
VIII - solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo 
humano (SAI): modalidade de abastecimento de água para consumo humano 
que atenda a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus 
agregados familiares;  
IX - rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento formada por 
tubulações e seus acessórios, destinados a distribuir água potável até as 
ligações prediais;  
XV - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de 
atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a verificar se a água 
fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta 
condição; 
XVI - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações 
adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o 
atendimento a este Anexo, considerados os aspectos socioambientais e a 
realidade local, para avaliar se a água consumida pela população apresenta risco 
à saúde humana;  

O monitoramento, padrões de potabilidade e demais exigências relativas à água para 

consumo humano também são contempladas no anexo XX da Portaria de Consolidação nº 

5/2017 e Portaria RS/SES Nº 320 DE 24/04/2014. Os planos de amostragem devem seguir os 

parâmetros e periodicidade de análises definidos pelas respectivas portarias. 

No município predomina o sistema de captação de água subterrânea através de poços 

tubulares profundos. Nessa situação, há exigência da vedação sanitária (placa de concreto 

medido 1m x 1m no entorno do poço), isolamento com cerca, instalação de equipamentos de 
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medição de volume extraído e do nível da água, bem como registro de volume extraído, nível e 

qualidade das águas, conforme Decreto Estadual nº 42.047/2002. 

 

3.1.1 Usos da água  

3.1.1.1 Usos Consuntivos 

Por uso consuntivo, entende-se como sendo aquele em que há uma redução na quantidade 

hídrica, diminuindo sua disponibilidade e, em alguns casos, sua qualidade (SCHNEIDER et al., 

2009). Este tipo de uso está geralmente associado ao abastecimento público, criação de animais, 

agricultura e indústrias. 

Os principais usos consuntivos da água identificados no Município de São Valentim do Sul 

estão relacionados ao consumo humano, criação animal, irrigação e uso industrial.  

a) Abastecimento Humano: As vazões de abastecimento público foram obtidas através 

do produto entre o número de habitantes e o consumo per capita de água, normalmente adotado 

em função das características municipais. Para o presente estudo, adotou-se um coeficiente de 

consumo per capita para população em geral de 108 L/hab.dia, o qual foi calculado pela 

fiscalização municipal a partir da micromedição existente no município. Considerou-se que as 

demandas para o abastecimento urbano são constantes, não sendo aplicado nenhum fator de 

sazonalidade. Assim, obteve-se o montante hídrico necessário para o abastecimento público do 

município de São Valentim do Sul. 

O volume total estimado atual para o abastecimento humano é de aproximadamente de 

242m³/dia e a demanda futura projetada é de 254m³/dia. A zona rural demanda maior volume de 

águas em função de representar a maior concentração populacional. 

Quadro 2. Estimativa da Demanda Hídrica para Abastecimento Humano 

Ano População 
Total 
(hab.) 

População 
Rural 
(hab.) 

População 
Urbana 
(hab.) 

Consumo per 
capita 

(L/hab.d) 

Projeção de 
demanda total 

(m³/d) 

Projeção de 
demanda rural 

(m³/d) 

Projeção de 
demanda urbana 

(m³/d) 
2010 2230 1586 644 125 278,8 198,3 80,5 
2018 2239 1553 686 108 241,8 167,7 74,1 
2030 2305 1503 802 108 248,9 162,3 86,6 
2038 2349 1470 879 108 253,7 158,8 94,9 

Fonte: Adaptado do Plano Ambiental Municipal pelos autores com base em dados da Prefeitura Municipal 
de São Valentim do Sul, 2018. 

 

Quanto à qualidade da água consumida pela população, o Plano Municipal de Saúde e o 

Sistema e-sus / Atenção Básica, apontam que, em Junho de 2017, 85,99% dos usuários 

adscritos no território da Estratégia Saúde da Família, consome água clorada, 1,04% utilizam a 
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filtragem no domicílio, 0,20% fazem a fervura. Entre os demais, 9,28% utilizam água sem 

tratamento e para 3,49% dos casos não existe informação. 

b) Indústrias: O abastecimento de água para uso como insumo de produção industrial 

geralmente ocorre por poços que captam água subterrânea, ou ainda diretamente da rede 

pública quando a indústria é considerada de menor porte. 

Para identificar a demanda industrial do Município de São Valentim do Sul, no qual este é 

o setor de maior representatividade, buscou-se utilizar o banco de outorgas de água do 

DRH/SEMA (RIO GRANDE DO SUL, 2010c). Entretanto, conforme o banco de dados consultado, 

não há informação acerca da utilização de outorgas concedidas para captação industrial. Desta 

forma, a estimativa das demandas hídricas para o uso industrial torna-se dificultada em razão da 

carência de informações sistematizadas e abrangentes para este setor de usuário de água. A 

definição de estimativas mais precisas de uso da água para indústrias somente se realizará com 

a presença de informações sistematizadas, coletadas em um cadastro completo das indústrias 

municipais e seu consumo específico. Estimar este dado com menor percentual de erro é 

relevante, no sentido que avançam as discussões quanto à cobrança pelo uso da água. 

c) Dessedentação animal: A água utilizada para dessedentação animal no município é 

oriunda de nascentes, reservatórios artificiais, córregos e poços tubulares profundos. O volume 

de água necessário para dessedentação animal apurado em 2010 foi obtido a partir da 

metodologia específica sendo os resultados apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3. Demanda Hídrica para Criação Animal no Município de São Valentim do Sul 

Rebanho Nº de cabeças Consumo de água diário 
(L/dia) 

Volume de água necessário 
(m³/dia) 

Bovino 3.777 50,00 189,00 
Aves  4.620.600 0,17 785,50 
Suíno 12.900 12,5 161,25 
Total    1.135,60 

Fonte: Plano Ambiental Municipal, EMATER, e Prefeitura Municipal de São Valentim do Sul, 2010. 

Embora os volumes estejam desatualizados, indicam que tal consumo precisa ser 

considerado no planejamento dos usos da água no município. 

d) Irrigação: O estudo da estimativa de demanda hídrica para irrigação fundamentou-se 

no cadastro de outorgas do DRH/SEMA. Nesta categoria de irrigação estão incluídos os sistemas 

de irrigação por pivô central, aspersão e gotejamento. Porém, segundo o Departamento de 

Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, não existem outorgas de água superficial e 

subterrânea com finalidade de irrigação no município de São Valentim do Sul. Entretanto, em 

períodos mais secos, como os meses de novembro, janeiro e fevereiro, há possibilidade de 
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ocorrência de irrigação, sendo que a água utilizada provém de açudes particulares, dos quais 

não existem registros de demanda unitária de vazão. 

3.1.1.2 Usos Não Consuntivos 

Nos usos não consuntivos não há consumo da água, podendo, porém, ocorrer alterações 

na qualidade desta. Este tipo de situação é verificado em casos como turismo/lazer, pesca, 

navegação, geração de energia, mineração, preservação ambiental, controle de cheias, 

afastamento de efluentes, dentre outros. 

Dos usos não consuntivos presentes no Município de São Valentim do Sul, citam-se as 

atividades de turismo e lazer como cachoeiras, rios e corredeiras, dentre elas a Cascata 

localizada na Linha Pão Duro, apresentada no item referente ao Turismo, e o Rio Carreiro, 

utilizado para o lazer e pesca amadora. 

A principal característica da demanda não consuntiva de água para o Lazer, Recreação e 

Turismo é que esta não depende especificamente de uma determinada quantidade de água. 

Depende na realidade, da manutenção das condições naturais do recurso hídrico. A demanda 

do setor de lazer está diretamente associada à quantidade de água necessária a manutenção e 

conservação ambiental. 

3.2 Cobertura dos serviços 

No Quadro 4 seguem dados da Cobertura dos serviços de abastecimento e população não 

atendida. 

Quadro 4. Cobertura dos serviços de abastecimento em novembro de 2018 e população 
não atendida 

Forma de abastecimento N° de economias Economias População estimada 

Rede pública (SAA) 820 79,7% 1784 

Rede comunitária (SAC) 198 19,2% 431 

Poço ou Nascente (SAI) 11 1,1% 24 

Total 1029 100,00% 2239 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2018. 

Destaca-se que as economias urbanas (residências, indústrias, comércio, empresas, 

associações) são abastecidas pela Associação de Águas, ou seja, abastecimento por intermédio 

de SAC. Quanto à Zona Rural Municipal, praticamente todas as economias são abastecidas via 

SAA. 
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3.3 Análise crítica do Plano Diretor de Abastecimento de Água 

O município não possui Plano Diretor de abastecimento de água. Portanto, não há o que 

se comentar em relação à sua implantação, atualidade e pertinência frente às demandas futuras. 

 

3.4 Infraestrutura, tecnologia e operação dos sistemas de abastecimento de água 

O SAA municipal é organizado e sub denominado conforme os pontos de captação de água 

bruta. Essa captação se dá através de 11 poços profundos (água subterrânea) e uma nascente 

(captação superficial) detalhados no Quadro 5: 

 

Quadro 5. Denominação dos SAAs, localização do poço/nascente e comunidades 

abastecidas 

SAA Coordenadas UTM 
Proprietário do 

terreno onde o poço 
está instalado 

Outorga Economias 
atendidas 

Fazendinha Blessmann 
427287 Vera Blessmann 

Predebon Sim 48 
6782337 

Azambuja Cavanus 
430212 

Joel Rosolén Não 66 
6784287 

Fazenda Fialho Tomiozzo 
427048 

Joel Rosolen Não 42 
6784508 

Fazenda Fialho Tremarin 
422764 

Gervasio Tremarin Não 44 
6789640 

Esconta Michelon 
422946 

Alfredo Michelon Não 101 
6784686 

Esconta Serraria 
422967 

Leocir Gehlen Não 223 
6788298 

Santana Bombassaro 
430537 

Mauro Bombassaro Não 46 
6779239 

Santa Terezinha Lagunas 
422689 

Rene Lagunas Não 49 
6785368 

Santa Bárbara Giacomelli 
430205 

Normelio Giacomelli Não 135 
6784441 

São Jerônimo Rinaldi 
425645 

Rui Rinaldi Não 56 
6785116 

São Roque Dors (Fonte) 
422940 

Cladir Dors Não 10 
6788328 

Figueira Trentin (Não está 
operando ainda)   Elzo Trentin Sim 0 

TOTAL       820 
Fonte: Autores, 2018. 

O tratamento da água é feito por empresa terceirizada. Segundo dados da prefeitura, são 

consumidos no tratamento da água, em média, 105 L/ano de Hipoclorito de Sódio. 
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3.4.1 Poços de captação e respectivo sistema de tratamento 

3.4.1.1 Poço Fazendinha Blessmann 

O poço Fazendinha Blessmann está localizado junto à propriedade de Vera Blessmann 

Predebon e possui documentação de outorga. Embora disponha de sistema de medição da 

vazão captada (hidrômetro), não há registro dos volumes captados. O acionamento do 

bombeamento é feito por sistema automático (Chave Bóia no reservatório). A vazão outorgada 

é de 192 m³/dia em 12 h de bombeamento. As figuras abaixo ilustram a situação do local. O 

tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora 

acionada automaticamente sempre que há bombeamento. 

 
Figura 6. Poço com cerca e casa de química 
conservada. 

 
Figura 7. Detalhe do poço com selo sanitário e 
hidrômetro. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

Destaca-se que o referido poço e sua casa de química estão isolados por cerca e encontra-

se devidamente vedado. A casa de química encontra-se isolada com porta de alumínio e em 

bom estado de conservação. O poço apresenta vedação sanitária e não dispõe de suporte para 

medição de nível.  

3.4.1.2 Poço Azambuja Cavanus 

O poço Azambuja Cavanus localizado junto à propriedade de Joel Rosolén tem seu 

bombeamento acionado por chave boia junto ao (s) reservatório(s) e não contempla hidrômetro 

e medidor de nível. Não há vazão estimada deste poço. O tratamento da água se dá através da 

adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora acionada sempre que há bombeamento. 

Destaca-se que o referido poço tem selo de vedação e cercamento precário. A casa de 

química também necessita de uma porta nova (recomenda-se instalação de porta de alumínio).  

Quanto à Outorga, não há processo em análise para sua obtenção junto ao DRH.  
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Figura 8. Poço com cerca e fechamento da casa de 

química precários. 

 
Figura 9. Detalhe do poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

3.4.1.3 Poço Fazenda Fialho Tomiozzo 

O poço Fazenda Fialho Tomiozzo está localizado junto à propriedade de Joel Rosolen. 

Este poço não dispõe de sistema de medição de vazão nem de nível e seu acionamento é 

automático, conforme o nível do reservatório. Não há estimativa de sua vazão. O tratamento da 

água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora acionada 

automaticamente sempre que há bombeamento. O poço tem vedação sanitária, mas está 

cercado de forma precária. A porta da casa de química precisa ser reparada ou trocada. 

 
Figura 10. Poço com cerca e fechamento da casa de 

química precários. 

 
Figura 11. Detalhe do poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

3.4.1.4 Poço Fazenda Fialho Tremarin 

O Poço Fazenda Fialho Tremarin está localizado junto à propriedade de Gervasio 

Tremarin. Este poço não dispõe de sistema de medição de vazão nem de nível e seu 

acionamento é automático, conforme o nível do reservatório. Não há estimativa de sua vazão. O 



 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 30 
 

tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora 

acionada automaticamente sempre que há bombeamento. O poço encontra-se cercado de forma 

precária e possui selo de vedação. 

 
Figura 12. Poço com cerca e fechamento da casa de 
química precários. 

 
Figura 13. Detalhe do poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

3.4.1.5 Poço Esconta Michelon 

Como pode ser conferido nas imagens abaixo, o Poço Esconta Michelon está cercado. 

Localiza-se na propriedade de Alfredo Michelon e não tem qualquer documento de outorga. 

Dispõe de sistema de medição de vazão, porém não foram realizados registros, e seu 

acionamento é automático. Possui selo de vedação e está devidamente cercado. O tratamento 

da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora acionada 

automaticamente sempre que há bombeamento.  

 
Figura 14. Poço com cerca e selo sanitário. 

 
Figura 15. Hidrômetro instalado. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 
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3.4.1.6 Poço Esconta Serraria 

O poço Esconta Serraria está localizado na propriedade de Leocir Gehlen. Não apresenta 

hidrômetro para medição da vazão captada nem estrutura para medição dos níveis da água. O 

tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora 

acionada automaticamente sempre que há bombeamento.  

 

 
Figura 16. Poço com cerca e ausência de casa de 
química. 

 
Figura 17. Detalhe do poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

 
O poço possui cerca de isolamento e selo sanitário. A casa de química é inexistente, 

permanecendo a bombona de hipoclorito e bomba dosadora expostas às intempéries bem como 

possível ação de vândalos. A documentação de outorga é inexistente. 

 

3.4.1.7 Poço Santana Bombassaro 

O Poço Santana Bombassaro encontra-se na propriedade de Mauro Bombassaro e dispõe 

de selo sanitário. Este poço não tem sistema de medição de nível e da vazão captada, nem 

documento de outorga. É acionado através de sistema timer, possibilitando falta de água no 

reservatório quando ocorre maior consumo ou desperdício decorrente do transbordamento 

durante o tempo programado de bombeamento. O tratamento da água se dá através da adição 

de hipoclorito de sódio por bomba dosadora acionada quando do bombeamento. O poço está 

cercado de forma precária e a cada de química precisa de porta de fechamento. 
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Figura 18. Poço com cerca precária e cada de química 
sem porta. 

 
Figura 19. Poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

 

3.4.1.8 Poço Santa Terezinha Lagunas 

Como pode ser conferido nas figuras abaixo, o Poço Santa Terezinha Lagunas está cercado 

e não tem vedação sanitária. Localiza-se na propriedade de Rene Lagunas e não tem qualquer 

documento de outorga. Este poço não dispõe de sistema de medição de vazão nem de nível. O 

tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba dosadora 

acionada no bombeamento. A casa de química carece de porta de alumínio para seu isolamento. 

 
Figura 20. Poço com cerca e cada de química sem porta. 

 
Figura 21. Poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

 

3.4.1.9 Poço Santa Bárbara Giacomelli 

Localiza-se na propriedade de Normelio Giacomelli e não tem qualquer documento de 

outorga. Como pode ser conferido nas imagens abaixo, o Poço Santa Bárbara Giacomelli está 
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cercado. Não apresenta hidrômetro para medição da vazão captada nem estrutura para medição 

dos níveis da água. O tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por 

bomba dosadora acionada no bombeamento. O poço não dispõe de casa de química. 

 
Figura 22. Poço com cerca e cada de química sem porta. 

 
Figura 23. Poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

 

3.4.1.10 Poço São Jerônimo Rinaldi 

O poço São Jerônimo Rinaldi localiza-se junto à propriedade de Rui Rinaldi. Não apresenta 

hidrômetro para medição da vazão captada nem estrutura para medição dos níveis da água. Não 

há vazão estimada, sendo automático o sistema de acionamento da captação. A cloração 

(hipoclorito de sódio) da água é feita por bombas dosadoras acionadas automaticamente durante 

o bombeamento. Este poço não possui outorga. Está devidamente vedado com selo sanitário e 

possui cercamento. A casa de química encontra-se fechada, mas a porta está se deteriorando, 

logo será necessária a sua substituição. 

 
Figura 24. Poço com cerca e cada de química fechada. 

 
Figura 25. Poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 
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3.4.1.11 Nascente São Roque Dors 

Trata-se de captação superficial localizada em terras de Cladir Dors. Não há registros dos 

volumes captados e o tratamento é feito apenas por cloração (hipoclorito de sódio) com bomba 

dosadora. A nascente não se encontra isolada com cerca. 

 
Figura 26. Nascente São Roque Dors 
 

 
Figura 27. Detalhe da Nascente São Roque Dors. 

 
Figura 28. Casa de química que abriga o tratamento. 

 
Figura 29. Reservatório da água da nascente. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

3.4.1.12 Poço Figueira Trentin  

O poço Figueira Trentin está localizado junto à propriedade de Elzo Trentin e possui 

documentação de outorga. Este poço dispõe de sistema de medição da vazão captada 

(hidrômetro), sendo que a vazão estimada é de 28,30 m³/h. As figuras abaixo ilustram a situação 

do local. O tratamento da água se dá através da adição de hipoclorito de sódio por bomba 

dosadora acionada automaticamente sempre que há bombeamento. O poço está devidamente 

cercado. O Poço foi implantando em 2017, não dispõe de casa de química e até então não está 

sendo utilizado para o abastecimento. 
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Figura 30. Poço com cerca e cada de química sem porta. 

 
Figura 31. Poço com selo sanitário. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 

3.4.2 Controle laboratorial  

O controle laboratorial é feito pela empresa terceirizada. Os parâmetros (físico-químicos e 

Bacteriológicos) analisados com frequência quinzenal são: pH, cor, turbidez, fluoretos, Cloro 

residual e Coliformes totais, Escherichia coli. Anualmente são feitas análises (físico-químicas) 

dos seguintes parâmetros: sólidos totais, gosto e odor, dureza total, alumínio, Ferro, chumbo, 

matéria orgânica, manganês, cromo, fosfatos, nitratos, cloretos, amônia, trilhalometanos e 

glifosato. 

3.4.3 Sistema elevatório de água tratada 

Não há unidades de recalque no sistema de abastecimento de água.  

3.4.4 Sistema de reservação da água tratada  

Ao total, o Sistema Municipal tem capacidade de reservar 344m de água tratada. 

Contempla 26 reservatórios apoiados com volumes que variam de 1m³ a 40m³. Verificando as 

informações apresentadas o Quadro 6, constata-se que no município a reservação é suficiente. 
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Quadro 6. Detalhamento dos reservatórios do SAA municipal 
N° SAA Material Volume Local Sistema de controle 

de nível 
N° Coordenadas 

(Datum Sirgas2000) 

Volume de 
Reservação 

(L) 

População 
atendida 

(Hab) 

Demanda média 
diária (L/d) 

Volume mínimo 
de reservação 

(L) 

1 Fazenda Fialho 
Tremarin 

Ferro 40.000 Antônio Vian Chave bóia elétrica 1 29° 0'59.89"S 51°48'21.93"O 40.000 96 10.378 3.113 

2 Fazenda Fialho 
Tomiozzo 

Ferro 20.000 Nelson Tomiozzo Chave bóia elétrica 2 29° 1'5.63"S 51°47'14.41"O 20.000 91 9.837 2.951 

3 Azambuja 
Cavanus 

Ferro 20.000 Valdinho Rosolen Chave bóia elétrica 3 29° 1'12.65"S 51°46'48.47"O 35.000 143 15.458 4.637 

Fibra 10.000 Salão Linha Azambuja Bóia 4 29° 1'3.11"S 51°46'35.10"O 

Fibra 5.000 Clari Bregolin Bóia 5 29° 1'50.93"S 51°45'8.86"O 

4 Fazendinha 
Blessmann 

Fibra 20.000 Morro Do Cristo Chave bóia elétrica 6 29° 2'58.39"S 51°47'1.83"O 66.000 104 11.242 3.373 

Fibra 20.000 Keko Marina Bóia 7 29° 2'47.27"S 51°46'57.42"O 

Fibra 20.000 Parque De Máquina Bóia 8 29° 3'16.13"S 51°46'21.31"O 

Fibra 3.000 Vera Blessmann Bóia 9 29° 2'22.33"S 51°47'32.09"O 

Fibra 3.000 Antônio Saiber Bóia 10 29° 2'2.50"S 51°47'1.60"O 

5 São Roque Fibra 10.000 Cladir Dors Chave bóia elétrica 11 29° 3'40.00"S 51°44'41.21"O 20.000 22 2.378 713 

Fibra 10.000 Eder Oselame Chave bóia elétrica 12 29° 3'30.63"S 51°44'26.46"O 

6 Esconta Serraria Fibra 20.000 Renato Casagrande Chave bóia elétrica 13 29° 3'11.32"S 51°46'54.45"O 45.000 485 52.429 15.729 

Fibra 20.000 Egidio Cavagnoli Bóia 14 29° 4'6.18"S 51°46'21.47"O 

Fibra 5.000 Eduardo Bassani Bóia 15 29° 3'45.48"S 51°46'14.01"O 

7 Esconta Michelon Fibra 20.000 São Joaquim Chave bóia elétrica 16 29° 4'24.84"S 51°47'10.60"O 31.000 220 23.782 7.135 

Fibra 10.000 Nelso Stanislaososki Bóia 17 29° 6'16.11"S 51°43'45.87"O 

Fibra 1.000 Nelso Stanislaososki - Mato Bóia 18 29° 6'19.99"S 51°44'7.48"O 

8 Santana 
Bombassaro 

Fibra 10.000 Valdir Siega Chave bóia elétrica 19 29° 5'5.19"S 51°45'7.65"O 15.000 100 10.810 3.243 

Fibra 5.000 Claudio Eitelven Bóia 20 29° 5'30.57"S 51°44'2.97"O 

9 Santa Terezinha 
Lagunas 

Fibra 10.000 Rene Lagunas Chave bóia elétrica 21 29° 6'48.51"S 51°42'59.43"O 12.000 107 11.567 3.470 

Fibra 1.000 Gabriel Stanislaski Bóia 22 29° 7'12.65"S 51°43'22.85"O 

Fibra 1.000 Cristiano Andreolla Bóia 23 29° 7'16.50"S 51°43'28.69"O 

10 Santa Bárbara 
Giacomelli 

Fibra 20.000 Estrada Velha 1 Chave bóia elétrica 24 29° 4'23.56"S 51°43'4.83"O 40.000 294 31.781 9.534 

Fibra 20.000 Estrada Velha 2 Chave bóia elétrica 25 29° 4'23.45"S 51°43'4.86"O 

11 Barra Rinaldi Fibra 20.000 Rui Rinaldi Chave bóia elétrica 26 29° 3'51.99"S 51°43'19.58"O 20.000 122 13.188 3.956 

Fonte: Município e autores, 2018. 
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3.4.5 Rede de distribuição 

A água é distribuída por tubulação de PVC, sendo que não há um banco de dados digital 

que abranja as redes existentes no município. Segundo dados do SNIS, a extensão da rede de 

água é de 105 km e não há informações relativas ao tipo de tubulação e diâmetros. 

3.4.6 Macromedição 

Dos 12 SAAs que compõe o sistema de abastecimento de água, apenas 3 deles têm 

hidrômetro para medição da vazão captada. Porém, durante o levantamento de dados foi 

identificado qualquer controle ou registro dos volumes captados em apenas dois destes poços. 

3.4.7 Micromedição 

Boa parte das economias pagantes apresentavam hidrômetros instalados para medição do 

consumo de água e sua conversão em valores para pagamento do serviço de abastecimento de 

água potável. 

 
Figura 32. Hidrômetro de micromedição. 

Fonte: BSW (2018). 
 

Postos de saúde, escolas municipais, prefeitura e proprietários das áreas onde se 

encontram os 11 poços de captação de água e a nascente são isentos de pagamento, 

consequentemente não dispõe de qualquer forma de medição do volume consumido. 

3.4.8 Índice de Perdas 

Apenas 3 poços ativos têm macromedição de forma que não há possibilidade de calcular 

o índice de perdas, pois os mesmos não estão sendo monitorados. 
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3.4.9 Cadastro Técnico 

A prefeitura dispõe de um cadastro dos usuários do sistema de abastecimento, onde são 

lançadas as informações dos volumes consumidos e demais informações que servem para 

emissão das taxas de tributação.  

3.4.10 Controle da Operação 

A operação do sistema é de responsabilidade da Secretária Municipal da Agricultura, 

Indústria, Comércio e Serviços. Já o controle da qualidade da água distribuída é feito pela 

Secretária Municipal da Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços em parceria com a Secretaria 

Municipal da Saúde, Trabalho e Ação Social. 

3.4.10.1 Qualidade da água disponibilizada no abastecimento público 

Quadro 7. Resultados das análises da água dos SAA de São Valentim do Sul (ano 2017) 

FAZENDINHA BLESSMANN 

Mês 
Cloro 
(mg/L) pH 

Turbidez 
(uT) 

Fluoretos 
(mg/L) Cor (UH) Coliformes 

Totais 
Escherichia 

coli 
JANEIRO 0,43 7,10 0,76 0,70 2,40 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,37 7,10 0,90 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,28 7,50 1,20 0,70 2,50 Ausente Ausente 
ABRIL 0,32 7,00 0,90 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,328 7,15 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,39 7,15 0,65 0,75 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,399 7,18 0,38 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,42 7,20 0,50 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,405 7,90 0,34 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,47 7,70 0,18 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3812 7,298 0,651 0,705 0,73 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 

AZAMBUJA CAVANUS 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,345 7,30 0,60 0,70 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,37 7,30 0,45 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MARÇO 0,58 7,30 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 
ABRIL 0,55 7,10 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,467 7,10 0,15 0,70 2,40 Ausente Ausente 
JUNHO 0,4 7,30 0,25 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,425 7,30 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,43 7,50 0,40 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,43 7,55 0,55 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,415 7,75 0,50 0,80 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,4412 7,35 0,314 0,71 0,24 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 

0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 

FAZENDA FIALHO TOMIOZZO 
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Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,43 7,10 0,80 0,70 2,40 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,4 7,10 0,55 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,47 7,10 0,30 0,70 2,40 Ausente Ausente 
ABRIL 0,3 6,90 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,3 6,90 0,10 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,315 6,90 0,40 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,328 6,95 0,35 0,70 2,40 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,39 7,45 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,376 7,90 0,27 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,48 7,90 0,27 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3789 7,22 0,342 0,7 0,96 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
FAZENDA FIALHO TREMARIN 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,354 7,20 0,88 0,70 2,50 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,43 7,20 0,90 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,32 7,20 0,67 0,80 2,40 Ausente Ausente 
ABRIL 0,31 7,20 0,50 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MAIO 0,37 7,10 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,3 7,30 0,60 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,325 7,00 0,40 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,3 7,50 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,328 7,10 0,15 0,70 2,40 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,27 7,10 0,28 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3307 7,19 0,476 0,71 1,45 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
ESCONTA MICHELON 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,455 7,00 0,15 0,70 2,40 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,4 7,00 0,08 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,47 7,00 0,16 0,75 2,40 Ausente Ausente 
ABRIL 0,35 7,00 0,20 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,359 7,30 0,17 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,365 7,10 0,15 0,80 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,365 7,10 0,18 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,39 7,50 0,40 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,45 7,90 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,496 7,70 0,45 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,41 7,26 0,224 0,715 0,72 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
ESCONTA SERRARIA 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,305 7,20 0,50 0,60 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,39 7,00 0,75 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,395 7,30 0,50 0,60 2,40 Ausente Ausente 
ABRIL 0,37 7,10 0,55 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,39 7,10 0,50 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,31 7,10 0,45 0,70 2,40 Ausente Ausente 
JULHO 0,38 6,90 0,55 0,75 2,40 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,415 7,35 0,40 0,80 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,378 7,60 0,08 0,80 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,32 7,50 0,08 0,70 0,00 Ausente Ausente 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 40 
 

 

MÉDIA 0,3653 7,215 0,436 0,705 0,96 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
SANTANA BOMBASSARO 

Mês 
Cloro 
(mg/L) pH 

Turbidez 
(uT) 

Fluoretos 
(mg/L) Cor (UH) Coliformes 

Totais 
Escherichia 

coli 
JANEIRO 0,47 7,10 0,55 0,70 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,44 7,10 0,40 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MARÇO 0,38 7,10 0,67 0,70 0,00 Ausente Ausente 
ABRIL 0,33 7,10 0,50 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,39 7,10 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,31 7,10 0,55 0,70 2,40 Ausente Ausente 
JULHO 0,38 7,10 0,20 0,70 2,40 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,415 7,40 0,57 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,376 7,40 0,75 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,39 7,30 0,80 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3881 7,18 0,529 0,7 0,48 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
SANTA TEREZINHA LAGUNAS 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,34 7,00 0,16 0,70 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,31 7,00 0,16 0,80 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,54 7,00 0,10 0,70 2,40 Ausente Ausente 
ABRIL 0,38 7,30 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,388 7,10 0,15 0,80 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,35 7,10 0,40 0,70 2,40 Ausente Ausente 
JULHO 0,355 7,10 0,08 0,70 2,40 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,38 7,10 0,28 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,315 7,10 0,07 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,39 7,30 0,15 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3748 7,11 0,185 0,72 0,96 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

SANTA BÁRBARA GIACOMELLI 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,375 7,00 0,78 0,70 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,31 7,00 0,48 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MARÇO 0,39 7,00 0,55 0,70 0,00 Ausente Ausente 
ABRIL 0,31 7,10 0,90 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,336 7,10 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,39 7,35 0,75 0,70 2,40 Ausente Ausente 
JULHO 0,399 7,07 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,43 7,90 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,435 7,90 0,55 0,70 2,40 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,37 7,80 0,90 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,3745 7,322 0,661 0,7 0,72 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 

0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 
SÃO JERÔNIMO RINALDI 

Mês Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,276 6,90 0,67 0,60 0,00 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,21 6,90 0,55 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,23 6,90 0,30 0,70 0,00 Ausente Ausente 
ABRIL 0,2 6,90 0,70 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MAIO 0,25 6,50 0,70 0,70 2,80 Ausente Ausente 
JUNHO 0,33 6,90 0,65 0,70 2,40 Ausente Ausente 
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JULHO 0,39 6,90 0,40 0,70 2,40 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,355 7,40 0,30 0,75 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,254 7,40 0,80 0,70 0,00 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,29 7,80 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,2785 7,05 0,577 0,695 1,24 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 

SÃO ROQUE DORS (FONTE) 

Poço Cloro 
(mg/L) pH Turbidez 

(uT) 
Fluoretos 

(mg/L) Cor (UH) Coliformes 
Totais 

Escherichia 
coli 

JANEIRO 0,306 7,10 0,55 0,70 2,50 Ausente Ausente 
FEVEREIRO 0,316 7,10 0,70 0,70 2,40 Ausente Ausente 
MARÇO 0,42 6,80 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
ABRIL 0,415 6,00 0,75 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MAIO 0,46 6,70 0,54 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JUNHO 0,42 6,90 0,70 0,70 0,00 Ausente Ausente 
JULHO 0,428 6,96 0,55 0,70 0,00 Ausente Ausente 
AGOSTO 0,41 7,50 0,50 0,70 0,00 Ausente Ausente 
SETEMBRO 0,47 7,50 0,30 0,70 2,40 Ausente Ausente 
OUTUBRO 0,38 7,90 0,45 0,70 0,00 Ausente Ausente 
MÉDIA 0,4025 7,046 0,574 0,7 0,73 Ausente Ausente 
Padrão de 
Potabilidade 0,2 a 2 6,0 a 9,5 1 1,5 15 Ausente Ausente 

 

3.5 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros  

Conforme dados do SNIS, a caracterização da prestação dos serviços por meio de 

indicadores técnicos, operacionais e financeiros é apresentada no Quadro 8: 

 
Quadro 8. Alguns indicadores operacionais da água contemplados no SNIS 

Ano Índice de 
atendimento total de 

água 

Índice de 
atendimento 

urbano de água 

Índice de 
hidrometração 

Consumo 
médio de 
água por 
economia 

Consumo 
de água 
faturado 

por 
economia 

Consumo 
médio per 
Capita de 

água 

percentual percentual percentual m³/mês/econ m³/mês/econ l/hab.dia 
IN055 IN023 IN009 IN053 IN017 IN022 

2014 96,23 82,71 100,00 6,82 6,82 78,34 
2015 100,00 83,66 100,00 7,46 7,46 84,20 
2016 90,84 84,45 99,26 7,45 7,45 92,56 

Fonte: SNIS, 2014 a 2016. 

Com base na informações apresentadas pela fiscalização municipal, as economias 

urbanas são abastecidas por SAC, ou seja, a informação que consta no SNIS precisa ser revista.  

Quanto aos faturamentos, são apresentadas informações disponibilizadas no Fiscalização 

Municipal, Tribunal de Contas e Portal da Transparência, conforme Quadro 9. 
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Quadro 9. Receitas, Investimentos, Despesas e Índice de Suficiência de Caixa de 2015 a 

2017 

Ano Total de 
receitas 

Investimentos 
(abertura de 

poços/ampliação 
de rede) 

Despesas + 
investimentos 

Déficit Índice de 
suficiência 

de caixa 

Economias 
atendidas 

Despesa 
média 
mensal 

por 
economia 

2015 R$ 222.733,02  R$ 10.778,50 R$ 264.122,45  -R$41.389,43  84% 779 R$ 38,94  

2016 R$ 255.242,68  R$ 2.745,50 R$ 227.725,61   R$ 0 112% 803 R$ 30,80  

2017 R$ 279.366,41  R$ 7.260,00 R$ 259.126,26   R$ 0 108% 819 R$ 26,37 

Fonte: Fiscalização Municipal, Tribunal de Contas e Portal da Transparência. 

No ano de 2017 também foi efetivado investimento de R$ 577.521,42 oriundo da FUNASA 
com a finalidade de ampliações de redes e aberturas de novos poços. 

A relação entre consumo de energia elétrica, índices de macro e micromedição, consumo 
de água per capita e consumo de energia elétrica é apresentado no Quadro 10 

Quadro 10. Dados técnicos do SAA no ano de 2017 

Índice de 
atendiment
o total de 

água 

População 
total atendida 

com 
abasteciment

o de água 

Total de 
economia
s ativas 

Volume 
macromedid

o 

Volume 
Micromedid

o 

Consumo 
micromedid

o por 
economia 

Consum
o médio 

per 
Capita 

de água 

Consum
o total 

de 
energia 
elétrica 
Energia 
elétrica 

Índice de 
consumo de 

energia 
elétrica em 
sistemas de 

abasteciment
o de água 

percentual habitante economia 1.000 m³/ano 1.000 
m³/ano m³/mês/econ L/hab.dia 1.000 

kWh/ano kWh/m3 

IN055 AG001 AG003 AG012 AG008 IN014 IN022 AG028 IN058 
79,7% 1784 820 0 69,42 7,06 108,1 270 3,89 

Fonte: Fiscalização Municipal.  

Conforme Portal da Transparência, do valor R$ 259.126,26 gasto no ano de 2017, R$ 

176.842,73 equivale à energia elétrica suprida pela CERFOX Coop. Eletr. Rural Fontoura Xavier 

e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. e consumida no ano, representa 68% das despesas 

com o abastecimento de água potável. O fato se deve ao tipo de captação utilizado, que é 

subterrânea em poços tubulares profundos, bem como da amplitude do relevo ocorrente no 

município, o que demanda potências elevadas na captação e recalque para garantir a água em 

quantidade às economias atendidas na Zona Rural. 

Quanto aos volumes captados (macromedidos) e volumes micromedidos, verifica-se a 

ausência da macromedição na captação e a falta de hidrômetro em algumas economias, o que 

inviabiliza o cálculo do índice de perdas. 

3.5.1 Avaliação dos sistemas de controle e vigilância 

Os sistemas de controle e vigilância da qualidade da água são monitorado pela Secretaria 

Estadual de Saúde através do SISTEMA VIGIÁGUA. 
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3.5.2 Informação aos consumidores e usuários dos serviços 

Os resultados das análises e monitoramento da água não são informado aos 

consumidores, embora haja na conta de água um campo específico para tal informação. 

 

Figura 33. Conta de água municipal. 

3.6 Identificação, quantificação e avaliação de soluções alternativas de 

abastecimento de água (SAC)  

Como solução alternativa de abastecimento existente no município destaca-se a 

Associação Sulvalentinense de Desenvolvimento Comunitário e Social (ADESVAL). A ADESVAL 

associação abastece 198 economias da zona urbana municipal, incluindo residências, sede da 
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prefeitura, escolas, comércio dentre outros. A água captada, tratada (simples desinfecção) e 

distribuída é oriunda de 2 poços tubulares profundos, conforme Quadro 11. Segundo a vigilância 

sanitária municipal, o monitoramento é realizado pela ADESVAL.  

 

Quadro 11. Dados Poços do SAC ADESVAL 

Poço Coordenadas do poço Proprietário do 
terreno onde o 

poço está 
instalado 

Outorga Economias 
atendidas 

Macromedição Dispositivo 
p/ medição 

de nível Latitude Longitude 

1 29º03’17,40”S 51º45’56.77”O 
Ivaldo Pilippi 

Chiella Não 
198 

Não  Não  

2 29º03’37,94”S 51º45’51.03”O Edith Jardim 
Krohardt 

Não  Não  Não  

 

Como pode ser verificado, os poços apresentam isolamento precário e estão irregulares 

quanto à licenças e autorizações ambientais. A reservação do sistema é constituída de um 

reservatório de concreto apoiado de 50m³ localizado na Rua João Scussel, sob coordenadas 

Latitude 29º02’59,09”S e Longitude 51º45’49.69”O. Conforme relato da fiscalização municipal, 

ocorrem períodos de falta de água nos horários de maior utilização em função do 

subdimensionamento da rede de distribuição (trata-se de rede antiga executada para demanda 

inferior).  

 
Figura 34. Vista do poço 1 do SAC ADESVAL. 

 
Figura 35. Poço 2 do SAC ADESVAL. 

Fonte: Município de São Valentim, 2018. 
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3.7 Identificação, quantificação e avaliação de soluções individuais de abastecimento de 

água 

3.7.1 Sistema de Abastecimento Individual (poços, nascentes) 

Quanto às soluções individuais, 11 famílias utilizam água de nascente, sem qualquer forma 

de tratamento e/ou monitoramento de sua qualidade conforme dados da fiscalização municipal. 

3.7.2 Sistemas Alternativos Individuais para uso industrial, comercial, público e 

outros 

O município não dispõe de cadastramento de Sistemas Alternativos Individuais de 

abastecimento, não sendo possível descrevê-los. Segundo informação da vigilância sanitária 

municipal, é conhecida a existência de um poço tubular profundo utilizado por empresa de 

avicultura, não havendo registro de seu monitoramento. 
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4. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO  

4.1 Introdução 

Com relação aos efluentes domésticos, o município de São Valentim do Sul não possui 

Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), embora disponha de Projeto de Instalação de um 

Sistema de Esgotamento constituído de rede coleta e estação de tratamento, elaborados entre 

2007 e 2008. Na oportunidade foi realizado também um levantamento planialtimétrico da zona 

urbana, que é anexo ao presente plano (Anexo C). 

Atualmente o único sistema de tratamento de efluentes existente no município é o 

individual, constituído por fossa séptica e sumidouro, aplicado na maioria dos imóveis municipais. 

4.2 Caracterização da cobertura dos serviços de esgotamento sanitário  

4.3 Caracterização da cobertura 

Segundo dados do Plano Municipal de Saúde, o município contempla em suma residências 

que utilizam fossa rudimentar como principal instalação sanitária de destinação, seguida da fossa 

séptica, segundo dados de 2000 a 2010 (Tabela 1). Neste período, aponta-se um aumento de 

3% tanto nas residências que fazem uso de fossa rudimentar, quanto de fossa séptica, 

diminuição de 2% tanto na utilização de vala de escoamento, quanto de rio ou lago. 

Tabela 1. Instalações sanitárias por domicílio em São Valentim do Sul, 2000 e 2010. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saúde, 2017. 
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Nos estudos feitos não foi possível contabilizar quantas fossas estão ligadas à rede pluvial, 

filtro anaeróbio ou em sumidouros. Em geral, verifica-se que o esgoto in natura ou proveniente 

dos sistemas individuais tem como corpo receptor o solo ou a rede pluvial canalizada, sendo 

drenada de forma indireta até os córregos e arroios da zona urbana.  

Verifica-se também que o solo local é raso, fator desfavorável à instalação de sumidouros. 

Nas áreas com maior grau de urbanização, a baixa permeabilidade do solo em determinados 

pontos e a gradativa implantação de redes de águas pluviais, os sumidouros passaram as ser 

substituídos pela ligação do efluente às referidas redes. Considerando a falta de conhecimento 

e orientação quanto a necessidade de manutenção periódica (remoção do lodo anaeróbio), as 

soluções individuais de tratamento acabaram por tornar-se meras caixas de passagem. Como 

consequência tem-se um processo de degradação dos corpos d’água locais.  

4.3.1 Indicadores financeiros 

Como o município não dispõe de redes coletoras absolutas nem estações de tratamento 

de esgoto (ETE) em operação, não foi possível apurar despesas relacionadas a estes serviços. 

A referida informação pode ser conferida no SNIS, que confirma a ausência de investimentos 

tanto da prefeitura, quanto do governo do estados nos anos de 2014 a 2016. 

4.3.2 Plano diretor de esgotamento sanitário 

O município não dispõe de Plano Diretor de Esgotamento sanitário, mas possui a Política 

Municipal Saneamento Ambiental, instituída pela Lei nº 1588/2013, com escopo de “articular, 

integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para execução 

dos serviços públicos municipais urbanos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

Manejo e Drenagem de Águas pluviais no município, em conformidade com o estabelecido na 

Lei Federal nº 11.445/2007”. 

Para elaboração do Plano Municipal de Esgotamento Sanitário, as bacias de esgotamento 

sanitário deverão ser mapeadas e divididas em função do relevo e hidrografia, considerando 

ainda aspectos urbanísticos que impõem divisões de ordem prática. Para tanto será necessário 

refazer o levantamento topográfico da área urbana com a locação de todos os lotes e demais 

informações necessárias à projeção das redes coletoras e sistemas de tratamento coletivos dos 

esgotos gerados. 

4.3.3 Situação atual dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário disponíveis 

O município não dispõe de sistemas coletivos de tratamento de esgotos.  
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4.3.4 Situação dos sistemas individuais de esgotamento sanitário 

As economias municipais dispõem, em sua maioria, de sistemas individuais de tratamento 

de esgotos. Às novas construções é exigida a instalação de sistemas constituídos de tanque 

séptico (fossa), filtro anaeróbio, tendo com corpo receptor o solo (sumidouro), rede pluvial ou 

recurso hídrico na zona urbana, em virtude da ausência de rede coletora esgoto - separador 

absoluto. O habite-se somente é liberado após a inspeção feita pela fiscalização municipal. 

Abaixo seguem imagens de sistemas instalações recentemente. 

 
Figura 36. Conjunto de fossa e filtro anaeróbio 
sendo instalado. 

 
Figura 37. Fossa e filtro anaeróbio instalados para 
o tratamento individual do esgoto doméstico. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2018. 

4.3.5 Áreas de Risco de Contaminação por Esgoto 

Considerando que no município predominam as soluções individuais de esgotamento 

sanitário, não há área específica a ser descrita. Sabe-se que o solo e os recursos hídricos locais 

possivelmente apresentem contaminação por esgotos sanitários em função da ausência de 

manutenção e limpeza dos sistemas em operação. 

4.3.6 Monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes 

O Monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes é inexistente. Porém, mesmo 

sem medição da quantidade é possível estimar a geração diária e futura com base no volume de 

água consumido pela população, aplicando-se o coeficiente de retorno de 0,8 previsto na ABNT 

NBR 9.649/86. Nesse sentido, no Quadro 12 são apresentados os indicativos de geração atual 

e futura de esgoto no município. 
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Quadro 12. Indicativos da vazão de esgoto sanitário gerados 

Ano Populaçã
o Total  
(hab.) 

População 
Rural 
(hab.) 

Populaçã
o Urbana 
(hab.) 

Geração de 
esgoto na 
zona rural 
(m³/dia) 

Geração de 
esgoto na zona 
urbana (m³/d) 

Volume total 
de esgoto 
(m³/dia) 

2018 2239 1553 686 134 59 193 
2030 2305 1503 802 130 69 199 
2038 2349 1470 879 127 76 203 

Fonte: dos autores, 2018. 

Quanto à qualidade do esgoto bruto, Segundo Von Sperling (2005), apresenta as seguintes 

características físico-químicas e biológica típicas destes efluentes: 

Quadro 13 Características físico-químicas e biológica do esgoto sanitário bruto 

Parâmetro Concentração Típica Unidade 
Sólidos totais 1100 mg/L 
Sólidos em suspensão 350 mg/L 
Sólidos Dissolvidos 700 mg/L 
Sólidos sedimentáveis 15 mL/L 
DBO5 300 mg/L 
DQO 600 mg/L 
Nitrogênio total 45 mgN/L 
Fósforo 7 mgP/L 
pH 7,0 - 
Coliformes termotolerantes 106  - 109 NMP/100mL 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 2005. 
 

4.3.7 Avaliação das condições dos corpos receptores 

Os corpos receptores dos esgotos são o solo e a rede pluvial. Durante o período de 

realização dos levantamentos, não foi apurado qualquer informação referente à avaliação destes 

corpos receptores, tão pouco foi possível identificar o descarte irregular de esgoto in natura. 

Destaca-se porém, que se faz necessário levantamento in loco de todos os imóveis locais a fim 

de averiguar a localização do sistema de esgotamento lote a lote para de imediato efetuar a 

manutenção exigida nas normas vigentes (limpeza periódica e descarte licenciado do lodo 

removido) e projetar, gradativamente sistemas coletivos de coleta e tratamento destas águas 

servidas. 

Destaca-se ainda que na área urbana municipal predominam solos rasos, fator 

desfavorável à instalação de sumidouros. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 50 
 

 

 
Figura 38. Corte em solo local, indicando solo raso. 

 
Figura 39. Corte em solo local, indicando solo raso. 

Fonte: BSW, 2017 
 

Quanto aos recursos hídricos locais, apresentam baixa vazão tendo em vista à proximidade 

de suas nascentes. Nesse sentido, para definição de corpos receptores de futura(s) ETE(s) 

deverão ser realizados estudos relativos à vazão, capacidades de autodepuração e bem como 

calculados os padrões de lançamento conforme equação 01 prevista na Resolução CONSEMA 

355/2017, dentre outras determinações legais. 

 

 (Eq. 1) 
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5. SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1 Introdução 

Segundo a NBR 10.004/2004 da ABNT, resíduos sólidos são: resíduos nos estados sólido 

e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 

de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas 

e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

A Lei nº 12.305 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

cita em seu artigo 3º que o Poder Público e a coletividade são responsáveis pela efetividade das 

ações que envolvam os resíduos sólidos gerados, cabendo aos municípios e Distrito Federal a 

gestão dos resíduos sólidos gerados em seus territórios. Também em seu artigo 13 cita que é 

condição para os municípios terem acesso a recursos da União destinados a empreendimentos 

e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos a elaboração de 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, executados em função dos resíduos sólidos 

gerados ou administrados em seus territórios. 

O decreto nº 7.404/2010 que regulamenta a lei citada acima indica em seu Art. 54 que o 

Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, poderá ser inserido no Plano 

Municipal de Saneamento Básico:  

Art.54, § 2º - O componente da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos poderão 
estar inseridos no plano de saneamento básico previstos no Art. 19 da Lei nº 
11.445/07, devendo respeitar o conteúdo mínimo referido no Art. 19 da Lei nº 
12.305/10, ou o disposto no Art.51, conforme o caso. 

A questão dos resíduos sólidos urbanos desde muito tempo apresenta-se como um 

problema de difícil solução, tendo em vista a variedade de impactos negativos que seu trato 

registra, como ambientais, socioculturais, econômicos, legais e de saúde pública. Esses 

impactos, associados a um aumento significativo na taxa de geração de resíduos e sua 

concentração espacial, realçam ainda mais as dificuldades envolvidas e a necessidade de 

controle da produção e destinação de resíduos, para garantir a qualidade ambiental (SAVI 2004). 

O eixo Resíduos Sólidos do município já compreende o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRS), conforme a Lei Federal nº 12.305/2010 e está 
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transcrito no Plano Municipal de Saneamento Básico com algumas atualizações de dados no 

diagnóstico, e revisão das metas previstas no PGIRS. 

Na esfera municipal, a matéria é disciplinada pela Lei n° 1588/2013, que institui a Política 

Municipal de Saneamento Básico do Município, que estabelece a competência sobre a 

implantação de ações e prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos 

urbanos, entre outros serviços de saneamento básico. 

Apesar de não ter uma legislação específica que trate dos resíduos sólidos, a Política de 

Saneamento do município estabelece diretrizes abrangentes, parâmetros para cálculo da taxa 

de serviço público e prevê sanções em caso de infrações. 

Dessa forma, verifica-se que a preocupação com a coleta e destinação dos resíduos 

sólidos já era visada pela Administração Pública e que está evoluindo com o passar do tempo, 

sendo alicerçada na conscientização e participação popular. 

Para a elaboração do diagnóstico do sistema de gestão dos resíduos sólidos do município 

de São Valentim do Sul/RS, foram realizados levantamentos de dados com a equipe técnica da 

prefeitura, através de reuniões, entrevistas com servidores públicos e população, além de visitas 

para acompanhar a execução dos serviços no que tange resíduos sólidos domiciliares, de saúde, 

de limpeza e varrição, industriais, farmacêuticos, de assistência médica animal, 

agrossilvopastoris, da construção civil, resíduos de transporte, de capina e todos aqueles 

gerados no território do município sob sua gestão e responsabilidade. 

A partir destas informações, foi possível analisar os serviços de gerenciamento dos 

resíduos sólidos e limpeza urbana, e com isso, identificar deficiências existentes e estabelecer 

metas e prioridades para buscar o atendimento a totalidade da população com um serviço de 

qualidade. 

5.2 Plano diretor de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos  

O município não dispõe de Plano diretor de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

não sendo possível avaliar a sua eficácia. Quanto ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS), é parte do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), conforme facultado 

na legislação vigente. 

5.3 Infraestrutura, tecnologia e operação do manejo dos resíduos sólidos 

urbanos e de limpeza urbana  

Os resíduos sólidos urbanos englobam os resíduos domiciliares, que são aqueles 

originários de atividades domésticas em residências urbanas; e os resíduos de limpeza urbana: 
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os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza 

urbana. 

Segundo D’Almeida (2000), resíduos domiciliar é todo aquele originado diariamente nas 

residências, constituído por restos de alimentos (cascas de frutas, verduras, sobras, etc.), 

produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas 

descartáveis e uma diversidade de outros itens. A quantidade de resíduos sólidos gerados em 

um município pode variar conforme o número de habitantes, renda, época do ano, e também 

com o tipo de material que é comercializado, ou seja, o uso de embalagens não retornáveis tende 

a uma geração maior de resíduos.  

O sistema de gestão dos resíduos sólidos domiciliares compreende todas as etapas de 

coleta, transporte, transbordo e disposição final ambientalmente adequada. O sistema de gestão 

adotado pelo município segue descrito abaixo. 

 

5.3.1 Caracterização da geração, Acondicionamento, coleta, transporte, transbordo 

e destinação dos resíduos gerados 

Os resíduos sólidos são dispostos à coleta acondicionados em sacos plásticos pela 

população. A coleta é realizada por empresa terceirizada, sendo feita com caminhão 

compactador com capacidade de 19 metros cúbicos que conduz os resíduos até a unidade de 

transbordo situada na sede da empresa contratada. Trata-se da empresa INNOVARE 

AMBIENTAL EIRELI – ME, CNPJ 24.596.211/0001-05, conforme Contrato 48/2017 e termos 

aditivos vigentes, constantes no Portal da Transparência (TCE-RS LicitaCon Cidadão). Os 

resíduos permanecem estocados na área da empresa para posterior encaminhamento para 

aterro sanitário terceirizado.  

 

Quadro 14. Resíduos gerados, quantidades, periocidade e responsabilidade pela coleta, 
destinação 

Tipo de resíduo Quantidade 
gerada 

Periodicidade de 
coleta 

Responsável 
pela coleta 

Destino final 

Resíduos domiciliares, orgânico, 
rejeitos 
Resíduos de cemitério (flores, 
vasos) 
Varrição e capina e limpeza 
urbana (NÃO REALIZADA) 

20 ton./mês 2 vezes por semana 
(sede) 

Empresa 
contratada 

Unidade de 
transbordo 
seguida de Aterro 
sanitário 
(terceirizado) 

Zona Rural - 
mensal 

Empresa 
contratada 

Resíduos domiciliares recicláveis 5 ton./mês 10 coletas mensais 
entre área urbana e 
rural 

Empresa 
contratada 

Central de 
triagem com 
posterior destino 
à reciclagem. 

Poda Sem 
informação 

Conforme demanda Município Sem informação 
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Tipo de resíduo Quantidade 
gerada 

Periodicidade de 
coleta 

Responsável 
pela coleta 

Destino final 

Resíduos de cemitério (ossos) Sem 
informação 

Sem coleta Não há coleta Túmulos de 
parentes 

Resíduos de cemitério (caixões e 
tecidos) 

Sem 
informação 

Sem coleta Não há coleta Queima a céu 
aberto 

Resíduos volumosos (móveis, 
eletrodomésticos) 

Sem 
informação 

Anual, conforme 
campanhas 

Município Empresa 
licenciada 

Óleos vegetais pós consumo 
doméstico 

Sem 
informação 

Sem coleta Não há coleta Sem informação 

Resíduos de transporte 
(Manutenção dos veículos das 
prefeitura) 

Sem informação 

Resíduos da estação de 
tratamento de água e esgoto 

Ausência de geração em função da inexistente de ETA / ETE 

 

Embora haja coleta periódica dos RSU, verificou-se histórico de manejo inadequado dos 

resíduos do cemitério. Flores e vasos estavam depositados a céu aberto, bem como restos de 

caixões e tecidos sem destino informado. Os ossos de sepulturas reutilizadas são reacomodados 

em seu interior. 

Os ossos de túmulos reutilizados no sepultamento de parentes são recolocados no túmulo 

juntamente com o caixão do falecido.  

 
Figura 40. Restos de vasos depositados a céu 
aberto. 

 
Figura 41. Resíduos de caixão de tecidos 
depositados nas imediações do cemitério, cujo 
manejo foi a queima (registro visual). 

Fonte: Município de São Valentim do Sul, 2017 

 

Quanto aos resíduos de podas, são depositados pela população em terrenos baldios do 

município, conforme registro. 
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Figura 42. Deposito de resíduos de poda em 
terreno baldio. 

 
Figura 43. Deposito de resíduos de poda em 
terreno baldio. 

Fonte: Município de São Valentim do Sul, 2017. 
 

5.3.2 Cobertura dos serviços e lacunas no atendimento 

a) Identificação da cobertura da coleta porta a porta, bem como das áreas de 

varrição, identificando a população atendida 

A coleta porta a porta é realizada 2 vezes por semana no perímetro urbano da município 

sendo atendida cerca de 318 economias perfazendo um total aproximado de 686 pessoas, já na 

área rural a coleta é realizada mensalmente sendo que são atendidas 493 economias. 

Conforme Contrato 48/2017 e termos aditivos vigentes, a empresa INNOVARE 

AMBIENTAL EIRELI – ME coleta, transporta, acondiciona e destina os resíduos sólidos urbanos 

do município e os “secos” produzidos na Zona Rural, percorrendo um trajeto de 646km mensais. 

Na coleta da Zona Rural, além dos resíduos recicláveis são coletados os resíduos de papel 

higiênico. No referido contrato também constam os dias, horário, localidade e trajeto das coletas, 

conforme Quadro 15: 

Quadro 15. Período, horário localidades e trajetórias de coletas dos resíduos 

Período Horário Localidade Trajeto 
Todas as 
segundas 
e quintas 
feiras 

Manhã Sede, bairros 
São Cristóvão, 
Comunidade 
Boa Vista e 
Distritos da 
Fazenda Fialho 
e de Santa 
Bárbara 

Saída do trevo de acesso ao Município até o final da Rua 
João XXIII, seguindo pela Rua Dom João Becker, pela Rua 
Princesa Isabel, Getúlio Vargas, Rua Bento Gonçalves, Rua 
João Scussel, Travessas da Rua Bento Gonçalves e João 
XXIII, Bairro São Cristóvão e Comunidade de Boa Vista, 
Distritos da Fazenda Fialho e de Santa Bárbara. 

Toda 1ª 
Terça-
feira do 
mês 

Manhã Demais 
localidades 

Comunidades de Santa Terezinha, Nossa Senhora das 
Graças (Figueira), Santana, São Jerônimo (Barra), São 
Roque (Facão), Santa Catarina, São Brás (Azambuja), 
Marco de Pedra, Sconta, São Joaquim, São Jorge, 
Pinheirinho. 
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Segundo informando pela fiscalização municipal, não são prestados serviços limpeza 

urbana (varrição, capina). A própria população se encarrega de manter a cidade limpa, seja 

varrendo e capinando ou mesmo não descartando resíduos de forma inadequada nas ruas e 

calçadas. Nesse sentido, não há ônus público. 

 

b) Identificação de lacunas no atendimento à população pelo sistema público 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (condições atuais e futuras), quanto à 

população atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequência dos 

serviços 

Toda população é atendida sistema público de manejo de resíduos sólidos, ou seja, 100% 

de cobertura. 

 

5.3.3 Coleta seletiva 

O serviço de coleta seletiva é realizado por empresa terceirizada, como já citado, tanto na 

área urbana quanto na zona rural. Por ser realizada por empresa terceirizada não há 

quantificação qualificada do material recolhido e triado. Trata-se da empresa INNOVARE 

AMBIENTAL EIRELI – ME, CNPJ 24.596.211/0001-05, conforme Contrato 48/2017 e termos 

aditivos em vigor. Não são apresentados relatórios de custos pela empresa contratada, portanto 

não há como apresentar a viabilidade social e financeira desta coleta. O contrato também não 

especifica valores específicos dos serviços de coleta seletiva, contempla somente o valor global. 

 
Figura 44. Resíduos depositados para coleta 
(secos). 

 
Figura 45. Lixeiras disponibilizadas para 
deposição dos resíduos à coleta. 

Fonte: BSW (2018). 
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O município informou que a empresa contratada tria e comercializa os materiais recicláveis, 

dispondo em aterro sanitário terceirizado licenciado os rejeitos remanescentes. A seleção do 

material é feita em esteiras de separação manual e prensagem é feita em prensas hidráulicas.  

5.3.4 Situação dos catadores 

Conforme informado pela fiscalização municipal, não há catadores na cidade. 

5.3.5 Situação socioambiental do aterro sanitário municipal (se existente) 

O aterro sanitário municipal encontra-se encerrado. A situação socioambiental do local 

remete a não existência de catadores na área. 

5.3.6 Aspectos financeiros  

Os Aspectos financeiros dos serviços de coleta de destinação contratados pelo município 

são apresentados no Quadro 16. Já a relação de receitas, total de despesas e déficit é 

contemplada no Quadro 17. 

Quadro 16. Coleta e destinação dos resíduos sólidos contratados pelo município 

Serviços de coleta e destinação Despesas (R$) / ano 
2016 2017 

Resíduos sólidos (orgânicos e rejeitos) 120.334,44 193.200,00 
Coleta seletiva dos resíduos (secos) 
Coleta e destinação de resíduos de saúde 266,96 3480,00 
Coleta e destinação de resíduos perigosos (pilhas, lâmpadas, 
eletroeletrônicos) 

1.046,80  

Recuperação da área do aterro sanitário (Aluguel da área) 4642,80 4976,52 
 

Quadro 17. Quadro resumo das receitas, despesas e déficit da coleta e destinação de 
resíduos no município 

Receitas (R$) Despesas (R$) Déficit (R$) 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

5.493,33 6.027,12 126.291,00 201.656,52 -120.797,67 -195.629,40 
 

Verifica-se que as despesas com o manejo e destinação dos resíduos aumentaram de 

2016 para 2017 sem haver o pagamento pela população. Considerando a quantidade gerada e 

destinada de RSU, seu custo de coleta e destinação contabilizado em 2017 representa R$ 

644,00/ton.  

Destaca-se que a taxa de coleta de resíduos atualmente está englobada no IPTU e constitui 

valor de R$ 13,41/economia. Considerando a despesa atual, a taxa anual por economia deveria 

ser R$ 195,97 (considerando 1029 economias municipais). 
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5.3.7 Aspectos de regulação e controle 

Atualmente a fiscalização dos serviços de coleta é feita pelo próprio município, sendo 

exigido das empresas prestadoras dos serviços o atendimento das exigências contratuais. 

5.3.8 Resíduos da construção civil, de serviço de saúde, resíduos industriais e da 

prestação de serviços 

5.3.8.1 Resíduos da construção civil 

a) Descrição geração de resíduos originários de construção e demolição e soluções 

adotadas para sua destinação. 

O Município não realiza coleta e também não possui controle sobre os resíduos gerados. 

 

b) Identificação das condições da gestão dos resíduos da construção civil, contemplando 

propostas para a reutilização, reciclagem, beneficiamento e disposição final dos resíduos 

da construção civil (Resolução CONAMA 307/2002).  

O Município não realiza coleta e também não possui controle sobre os resíduos gerados. 

 

5.3.8.2 Resíduos de serviço de saúde (RSS) 

5.3.8.2.1 Resíduos do serviço público de saúde 

Os resíduos gerados nas unidades municipais são coletados e destinados pela empresa 

Seresa-Serviços de Resíduos da Saúde Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.670.535/0001-

03, conforme Contrato 05/2017 e termos aditivos vigentes, constantes no Portal da 

Transparência (TCE-RS LicitaCon Cidadão).  

Na sequência segue estimativas das quantidades geradas e destinadas no município. 

Descrição do resíduo Quantidad
e estimada 

(kg) 

Tratamento/d
estinação 

CNPJ / Razão social do destino 

Grupo E - Materiais 
perfurocortantes ou 
escarificantes 

34 Incineração 02670535000103 - Seresa-Serviços 
de Resíduos da Saúde Ltda. – EPP 

Grupo B - Resíduos de 
Serviços de Saúde 
classificados como Grupo 
B 

31,6 Aterro 97512065000158 - Pró Ambiente 
Industria E Comércio De Produtos 
Químicos E Resíduos Industriais Ltda 

Grupo A - Infectantes 90 Incineração 02670535000103 - Seresa-Serviços 
de Resíduos da Saúde Ltda. – EPP 
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5.3.8.2.2 Resíduos do serviço privado de saúde 

Por existirem poucas empresas do serviço privado de saúde (Consultórios veterinários, 

consultórios dentários, consultórios médicos, outros), aqueles existentes entregam os resíduos 

gerados na UBS do Centro, sendo destinados pela municipalidade à SERESA.  

5.3.8.3 Resíduos industriais e da prestação de serviços 

Atualmente o município de São Valentim do Sul não possui conhecimento acerca da 

destinação final dos resíduos industriais gerados pelas indústrias que operam no município, 

sendo esta de responsabilidade do gerador.  

Tipo de resíduo Quantidade gerada Destino final 
Resíduos industriais não perigosos  Ausência de registro Destinação por parte dos 

empreendedores 
Resíduos industriais perigosos Ausência de registro Destinação por parte dos 

empreendedores 
Resíduos industriais similares aos 

domésticos (papel sanitário, resíduos de 
refeitório) 

Ausência de registro Coleta municipal 

 

5.3.8.4 Resíduos agrosilvopastoris e agroquímicos 

A geração e destinação dos resíduos agrosilvopastoris orgânicos e inorgânicos não são 

monitoradas pelo município. Na sequência é apresentada a relação de empreendimentos de 

agropecuária em operação, sendo necessário levantamento real dos rebanhos e cálculo dos 

volumes de resíduos gerados: 

Atividade Nº de produtores 
Avicultura de Corte 29 
Avicultura de recria/matrizeiro ou corte 2 
Suinocultura – Terminação 6 
Suinocultura – UPL 1 
Bovinocultura 238 

 

Quanto aos resíduos agroquímicos, o município, por intermédio da Secretaria Municipal da 

Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com a EMATER, realiza anualmente a 

campanha de recolhimento de embalagens de agroquímicos, à qual é dada ampla divulgação e 

publicidade. A população que utiliza produtos agroquímicos entrega voluntariamente, dentro do 

prazo previsto pela campanha, as embalagens de agroquímicos em postos de entrega 

voluntários, sendo que estas são transportadas e destinadas pela empresa Empresa 

Cinbalagens/Aria (Consórcio Intermunicipal para Destinação Final de Embalagens Vazias de 

Agrotóxicos/Associação de Revendedores de Insumos Agrícolas), inscrita sob o CNPJ nº 

7.763.735/0001-16, localizada na Av. Brasil, nº 76, Passo Fundo/RS.  
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Quando as embalagens chegam à Cinbalagens, estas ficam armazenadas em um depósito 

temporário, o qual funciona como uma central, sendo que sua destinação final é função da 

tipologia do material: 

• As embalagens de vidro são moídas e remetidas à Empresa Recividros, de Sapucaia do 

Sul/RS, a qual possui licença ambiental para reciclagem deste tipo de material; 

• As embalagens metálicas são prensadas e armazenadas em fardos, os quais são 

remetidos à Empresa Arcellor Mittal Brasil, de Piracicaba/SP, a qual possui licença ambiental 

para reciclagem deste tipo de material; 

• As embalagens plásticas são separadas por tipologia, tais como PET, PP, PEAD, EVPE, 

e destinadas à empresas capacitadas a reciclar estes tipos de polímeros. 

5.3.8.5 Resíduos perigosos ou com logística reversa obrigatória  

O óleo lubrificante gerado no Parque de Máquinas é coletado por empresas especializadas 

em seu refino, porém não foram localizados comprovantes. 

Em 2017 o município promoveu uma campanha de coleta dos seguintes resíduos: 

- Resíduos eletrônicos: Computadores, televisores, telefones, baterias, pilhas, 

impressoras, toners, entre outros equipamentos eletrônicos. 

- Volumosos/entulho: Fogões, geladeiras, máquinas de lavar, etc;  

- Pneus; 

- Lâmpadas fluorescentes inteiras, quebradas e reatores; 

- Resíduos veterinários, odontológicos e medicamentos. 

- Chapas de Raios-X 

Alguns resíduos foram recebidos mediante o pagamento de valores relativos ao custo de 

sua destinação, conforme folder. Os mesmos foram destinados à empresas licenciadas, segundo 

informação da equipe municipal. 
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Figura 46. Folder da coleta de resíduos eletroeletrônicos e demais resíduos. 

Fonte: Fonte: Município de São Valentim do Sul, 2017 
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Figura 47. Eletroeletrônicos e demais resíduos 
recolhidos na campanha de 2017. 

 
Figura 48. Eletroeletrônicos e demais resíduos 
recolhidos para destinação. 

 

 
Figura 49.  Coleta para destinação dos resíduos 
recolhidos na campanha de 2017. 

 
Figura 50. Coleta para destinação dos resíduos 
recolhidos na campanha de 2017. 

Fonte: Município de São Valentim do Sul, 2017. 
 

As quantidades coletadas e destinadas em dezembro de 2017 são contemplados no 
Quadro 18. Como foi realizada apenas esta campanha, não há possibilidade de definir as reais 
quantidades geradas por ano. 

Quadro 18. Resíduos perigosos ou com logística reversa destinados pelo município 

Resíduo Quantidade (kg) Destino 
Linha Branca – geladeiras, máquina de lavar, 
micro-ondas, ar condicionado 

1247 kg Ambe Gerenciamento 
De Residuos 
Tecnologicos Ltda  
CNPJ 
14.783.479/0001-94 

Linha Marrom – tubos de imagem, monitores, 
televisores, equipamentos de áudio e vídeo 

1408 kg 

Linha Azul – Equipamentos eletroeletrônicos, 
periféricos, eletrônicos diversos 

421 kg 

Acumuladores de energia – resíduos de pilhas 15 kg 
Lâmpadas fluorescentes 301 Unidades 

 

5.3.8.6 Resíduos de mineração 

A geração e destinação destes resíduos não é monitorada pelo município. 
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5.4 Áreas de risco de poluição/contaminação 

No município não foram identificados pontos viciados de disposição de resíduos, não sendo 

aplicáveis medidas saneadoras. 

Quanto ao passivo ambiental relativo ao aterro sanitário municipal encerrado, a unidade 

encontra-se licenciada pela FEPAM através da LO 03676/2016-DL (Remediação de Área 

Degradada Por Disposição de RSU) com vigência de 28/06/2016 a 28/06/2020. O 

empreendimento é composto de 02 células para disposição dos resíduos sólidos urbanos 

encerrados e uma lagoa de lixiviado, delimitado pelas seguintes coordenadas da poligonal: 

Vértice Latitude Longitude 

1 -29.077653° -51.776600° 

2 -29.078022° -51.775842° 

3 -29.078825° -51.776597 

4 -29.078264° -51.777283° 

 

Área delimitada pela poligonal: 9.106,72m² 

Área a ser remediada (m²): 3.173,00 m² (contemplando a célula 01 com 1.749,00m², célula 

02 com 1.040m², lagoas de lixiviado com 184m² e 200m² de área de circulação. 

Quanto às condições e restrições da LO, não foram apresentados documentos 

comprovando o seu atendimento e/ou execução do monitoramento do local, inviabilizando a 

caracterização atual relativa à presença ou ausência de alterações ambientais causadas por tal 

disposição. Verificou-se apenas o pagamento mensal do aluguel pela ocupação da área. 

 
Figura 51. Vista do acesso aterro sanitário 
municipal encerrado. 

 
Figura 52. Vista de célula encerrada. 
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Figura 53. Lagoa de Lixiviado. 

 
Figura 54. Registro da drenagem do lixiviado à 
lagoa. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2018 
 

5.5 Geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico 

No município, os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos termos do 

Art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do Art. 33, ambos da Lei 12.305/2010 seguem 

descritos com suas respectivas quantidades:  

 Drogaria – 1 

 Posto de Saúde- 2 
 Oficina Mecânica – 6 
 Lavagem de Carros – 2 
 Posto de combustível – 2 
 Indústrias – 27 
 Dentista -1  
 Posto de coleta (Laboratório) – 1 

Conforme informado pela fiscalização municipal, não há exigência de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos aos empreendimentos por parte do município. Segue registro de 

empreendimento visitado, sendo evidenciado adequado manejo dos resíduos gerados. 
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Figura 55. Rampa de lavagem existente do 
município. 

 
Figura 56. Armazenamento dos resíduos gerados 
na referida rampa de lavagem. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2018 

5.6 Soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios  

Atualmente não são adotadas soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

Municípios, sendo as mesmas cogitadas pela municipalidade tendo em vista critérios de 

economia de escala, proximidade dos locais estabelecidos e a forma de prevenção de riscos 

ambientais.  

5.7 Programas de educação ambiental 

Atualmente o município não dispõe de Programas de educação ambiental, sendo 

desenvolvidos projetos isolados e sem registros pela EMATER e Escolas. 
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6. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL  

6.1 Plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hídricos 

O município não dispõe de Plano Diretor de Drenagem Urbana e/ou Recursos Hídricos. 
 

6.2 Identificação da infraestrutura atual 

O sistema de drenagem urbana municipal é constituído das unidades abaixo, as quais 

possuem a finalidade de drenar a água da chuva que escoa superficialmente ao longo das vias 

por: 

• Sarjetas 

• Bocas de lobo 

• Poços de vistoria 

• Tubulações (0,30 a 1,00 m) 

• Valas pluviais 

• Ruas pavimentadas 

Na sequência segue imagem da área urbana municipal. 

 

Figura 57. Área urbana municipal. Fonte: Google Earth, imagem de 04/09/2018. 

Possuía em 2010 uma extensão de tubulação aproximada de 2.500 metros, conduzindo o 

escoamento superficial para lançamento em talvegues da área urbana ou até o Arroio 
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Fazendinha. Atualmente tal informação encontra-se desatualizada em função dos investimentos 

e obras realizados.  

 
Figura 58. Registro de obras de implantação de 
drenagem pluvial. 

 
Figura 59. Registro de obras de implantação de 
drenagem pluvial. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2017. 

 
Figura 60. Vista de unidade do sistema de 
drenagem pluvial municipal. 

 
Figura 61. Desague de drenagem pluvial. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2018. 
 

Quanto à macrogrenagem municipal, são apresentadas no Quadro 19 a localização e os 

materiais construtivos das pontes municipais. 

Quadro 19. Pontes existentes no município 
Nº Dados da ponte Localização Materiais 

construtivos  
Coordenadas 

Latitude Longitude 
01 São Jerônimo/Azambuja Lª São Jerônimo Alvenaria 29° 1'1.53"S 51°44'49.09"O 
02 São Jerônimo/ Zelindo Lª São Jerônimo Alvenaria 29° 2'33.41"S 51°43'27.25"O 
03 São Jerônimo/Rinaldi Lª São Jerônimo Alvenaria 29° 4'3.77"S 51°43'3.48"O 
04 Nossa Senhora Das 

Graças/Trentin 
Lª Santa 
Terezinha 

Alvenaria 29° 5'18.93"S 51°44'0.82"O 

5 Fazendinha/Mezzarobba Lª Fazendinha Alvenaria 29° 2'0.81"S 51°46'4.79"O 
6 Fazendinha/De Marco - Particular Lª Fazendinha Alvenaria e 

Madeira 
29° 2'5.38"S 51°46'41.67"O 

7 Fazendinha/Saiber - Particular Lª Fazendinha Alvenaria e 
Madeira 

29° 1'58.22"S 51°46'47.12"O 

8 Distrito De Santa Bárbara Distrito de Santa 
Bárbara 

Alvenaria 29° 5'17.46"S 51°42'53.90"O 
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Na sequência segue imagem adaptada com a localização das referidas pontes, bem como 

registro fotográfico. 

 
Figura 62. Localização das pontes municipais, sendo a linha vermelha a divisa municipal. 

Fonte: Adaptado do Google Earth. 
 

 
Figura 63. Ponte São Jerônimo/Azambuja 

 
Figura 64. Ponte São Jerônimo/ Zelindo 
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Figura 65. Ponte Ponte São Jerônimo/ Rinaldi. 

 
Figura 66. Ponte Nossa Senhora Das 
Graças/Trentin. 

 

 
Figura 67. Ponte Fazendinha/Mezzaroba. 

 
Figura 68. Ponte de Santa Bárbara. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2018. 
 

6.3 Receitas e despesas relacionadas ao Sistema de Drenagem Pluvial  

Nos anos de 2015 a 2017, segundo a Secretaria da Fazenda municipal não houve receitas 

e investimentos no sistema de drenagem pluvial. As despesas são apresentadas na sequência: 

Ano 2015: R$ 34.393,00 Ano 2016: R$ 66.514,24 Ano 2017: R$ 20.915,80 

 

6.4 Identificação de lacunas no atendimento pelo poder público 

A forma como se dá o uso do solo em muitos terrenos expõe o solo a processos erosivos. 

Além disso, uma grande quantidade de vias não possui qualquer tipo de revestimento do 

pavimento. Nestas áreas, a produção e o arraste de sedimentos são bastante facilitados e na 

maioria das vezes gera volumes bem significativos. Nas vias com maiores inclinações, estes são 

transportados para as áreas mais baixas provocando vários tipos de problemas. Um deles é o 

entupimento de várias caixas coletoras de drenagem. Outro problema é a obstrução, pelo menos 

parcial, de boa parte da rede de drenagem diminuindo, pelo menos, a sua capacidade de 
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transporte. Material sólido em grande quantidade é lançado nos corpos receptores do sistema 

promovendo consequências significativas.  

O inadequado traçado da rede viária urbana em relação à rede natural de drenagem e o 

grande volume de sedimentos produzido nas bacias são dois dos três principais problemas gerais 

dos sistemas de drenagens. O terceiro deles é o uso das galerias de drenagem como meio de 

transporte de esgotos domésticos.  

A falta de rede exclusiva para coleta e transporte de esgotos faz com que a população 

lance nas redes de drenagem, onde estas existem, os efluentes domésticos, praticamente sem 

qualquer tipo de tratamento. Muitas são as consequências deste comportamento.  

Entre elas pode-se destacar as seguintes:  

− Lançamento de esgoto sem tratamento nos corpos receptores (córregos e demais 

recursos hídricos no entorno da sede municipal) comprometendo a salubridade do ambiente nas 

vizinhanças destas áreas;  

− Mau cheiro emanando das bocas de lobo;  

− A mistura do esgoto com sedimento nas caixas e galerias gera, nas operações de 

manutenção da rede, material de bota fora que requer maiores cuidados no seu manejo;  

− Proliferação de mosquitos e outros vetores de insalubridade nas áreas de lançamento de 

certas galerias, algumas, próximas a edificações.  

A convivência entre esgotos e águas pluviais é possível, entretanto, requer procedimentos 

que não são observados na rede local.  

Particularmente nas vias pavimentadas, são frequentemente observadas outras duas 

características inadequadas. Uma delas é que a implantação do pavimento parece não se 

estabelecer com declividades transversais adequadas e, em muitas delas, o fluxo da água de 

chuva se apresenta de forma desordenada dificultando o bom desempenho das caixas coletoras 

existentes e até mesmo a que futuramente venham ser implantadas. A outra é que não são 

encontrados meios-fios em várias ruas e consequentemente não existem sarjetas para o 

transporte ordenado das águas de chuva.  

Um problema crítico que não é exclusivo da Prefeitura em questão, mas da maioria delas 

no Brasil inteiro, é que não se dispõe de cadastro da rede existente, com cotas e dimensões das 

estruturas. Vale destacar que foi observado um amplo conhecimento da localização da rede 

existente, inclusive com a dimensão da maioria das estruturas, porém não há registro físico 

dessas informações.  
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6.5 Deficiências no sistema natural de drenagem 

No município não foram identificados locais com deficiências significativas no sistema 

natural de drenagem. 

6.6 Legislação sobre parcelamento do solo e outras abordagens sobre drenagem 

A legislação municipal é deficitária em relação a exigências sobre drenagem pluvial em 

novos parcelamentos de solo. 

6.7 Áreas sujeitas a inundações ou escorregamentos 

No município, apenas na localidade de Santa Bárbara há áreas sujeitas a risco de 

enchentes e inundações do Rio Taquari. 

 
Figura 69. Imóvel que inunda em grandes cheias 
do rio. 

 
Figura 70. Vista do leito do Rio Taquari, formando 
pelos Rio Carreiro e das Antas nas imediações. 

Fonte: Municpio de São Valentim do Sul, 2017. 
 

Na área urbana não há qualquer risco de escorregamentos em virtude do relevo local, 

porém há locais na Zona Rural onde é possível evidenciar tais riscos. 
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7. PRÓGNÓSTICO: PROPOSTAS E METAS 

7.1 Cenários, objetivos e metas  

As prioridades para a execução ou implementação de ações seguem critérios percebidos 

pela equipe executiva do Plano com base nas informações de diagnóstico para referência de 

cenário atual, as quais serão direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de 

cenário futuro. As metas de execução englobam o espaço temporal no horizonte de planejamento 

de 20 anos, considerando a necessidade de ações imediatas e emergenciais, e a curto, médio e 

longo prazos, sendo: 

 Imediato ou emergencial: prazo de até três anos; 

 Curto Prazo: prazo de quatro a oito anos; 

 Médio Prazo: prazo de nove a doze anos; 

 Longo Prazo: prazo de treze a vinte anos. 

Destaca-se que os objetivos e metas propostas no presente documento foram definidos 

com base na Lei Federal nº 11.445/2007, a qual estabelece, entre seus princípios fundamentais, 

a universalização e a integralidade da prestação dos serviços. A universalização trata-se da 

ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico. Já a 

integralidade é compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes do 

saneamento básico, propiciando à população o acesso aos mesmos em conformidade com suas 

necessidades e maximizando a eficácia das suas ações e resultados. 

Em vista disto, a definição de objetivos e metas municipais de curto, médio e longo prazo, 

para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território, com 

integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio 

ambiente e à redução das desigualdades sociais, deverá contemplar os seguintes aspectos:  

I. O acesso à água potável e à água em condições adequadas para outros usos;  

II. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para o 

esgotamento sanitário; 

III. Soluções sanitárias e ambientalmente apropriadas tecnologicamente para a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos coletados;  

IV. A disponibilidade de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

adequados à segurança da vida, do meio ambiente e do patrimônio;  

V. A melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da sustentabilidade dos serviços.  
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No Quadro 20 apresenta-se a estrutura para consolidação dos objetivos e para sua 

projeção temporal dentro do horizonte de planejamento de 20 anos para o município de estudo. 

Quadro 20. Objetivos e metas no que tange ao setor de saneamento básico  

Cenário Atual Cenário futuro 

Situação político-institucional do 
setor de saneamento 

Objetivos Metas 
(prazo) 

Ente ou setor responsável não 
designado/instituído, responsável pelo 
gerenciamento, regulamentação, 
implantação, projetos técnicos, 
manutenção e fiscalização e regulação 
do setor de saneamento 

Criar ou conceder a regulação e fiscalização 
dos serviços formalmente e estruturar 
Departamento de Saneamento Integrado 

Curto 

Falta de procedimentos de avaliação de 
eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços prestados 

Acompanhamento do plano através de 
indicadores de desempenho 

Médio 

Sistema de informações em 
saneamento inexistente 

Elaboração e gestão de um sistema de 
informação, com banco de dados atualizado, 
o que também fomentará o desenvolvimento 
da cultura de transparência na administração 
pública 

Médio 

Legislação municipal desatualizada ou 
inexistente, em relação às legislações 
estaduais e federais, no que concerne 
ao saneamento básico 

Instituir legislações municipais Imediato 

Existência de ações de educação 
ambiental 

Desenvolver projetos de educação ambiental 
que orientem a população quanto aos temas 
relacionados ao saneamento básico, 
incentivando a segregação dos resíduos na 
fonte geradora, priorizando a economia de 
água bem como a adesão aos programas 
ambientais promovidas pela municipalidade. 

Imediato 

Políticas tarifárias inexistentes ou 
desatualizadas. 

Elaboração e atualização de tarifas com 
embasamento técnico-financeiro 

Curto 

 

Os objetivos e as metas e seus respectivos prazos, encontram-se organizadas nos quadros 

seguintes (Quadro 20, Quadro 21, Quadro 22, Quadro 23 e Quadro 24). Destaca-se que as metas 

são instrumentos fundamentais para o acompanhamento da execução da política ao longo dos 

próximos 20 anos, por meio do monitoramento e avaliação, tendo em vista a implantação dos 

programas, projetos e ações necessários para o seu alcance. Desta forma, com base nas 

deficiências encontradas para os eixos do saneamento básico, a seguir serão apresentados os 

objetivos para cada um dos eixos, bem como as metas para cumprimento destes. 
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7.1.1 Abastecimento de Água  

Quadro 21. Objetivos e metas para o sistema de abastecimento de água 

Cenário Atual Cenário futuro 
Situação da infraestrutura de 

abastecimento de água 
Objetivos Metas 

(prazo) 
A população tem acesso à água para 
consumo, porém em algumas situações 
com qualidade inadequada ou 
desconhecida 

Ampliar a rede de abastecimento, mantendo 
o abastecimento por sistema individual 
somente em situações especiais bem como 
executar manutenção preventiva no sistema 
de captação e distribuição da água 

Curto 

Tratamento físico-químico e 
bacteriológico parcial na água captada 
em alguns poços 

Implantar sistema de tratamento em todos os 
poços tubulares utilizados no abastecimento 
de água 

Imediato 

Monitoramento parcial da qualidade da 
água consumida 

Efetivar o monitoramento da água, em 
termos de analises físico-químicas e 
bacteriológicas, visando a identificação da 
qualidade de água oriunda de todos os 
poços tubulares utilizados para 
fornecimento de água no município, bem 
como cadastrar todos os pontos de 
captação, avaliando as condições 
construtivas e de uso e ocupação do solo do 
entorno 

Imediato 

Informações específicas com relação à 
limpeza do sistema de reservação de 
água não disponíveis 

Efetivar a limpeza periódica no sistema de 
reservação de água 

Imediato 

Existência de sistema de reservação ou 
rede constituída por material 
inapropriado 

Substituir os itens necessários por materiais 
apropriados 

Curto 

Índices de macro e micromedição não 
satisfatórios 

Ampliar os índices de macro e micromedição 
a 100% dos poços, residências e demais 
economias municipais 

Curto 

Existência de poços não regulares 
quanto às normas técnicas de selo 
sanitário e área de proteção 

Adequar todos os poços às normas técnicas 
de selo sanitário e área de proteção 

Médio 

Inexistência de dados técnicos, 
inclusive mapeamento da rede de 
distribuição de água 

Qualificar tecnicamente todas as redes de 
distribuição de água no município, mantendo 
um cadastro digital de informações, 
mapeando as redes de distribuição, 
determinando sua extensão e tipo da 
tubulação, bem como problemas 
relacionados à tubulação, vazamentos, 
necessidade de substituição 

Médio 

Inexistência de cadastro, licença 
ambiental e outorga dos poços tubulares 

Cadastrar todos os poços tubulares 
existentes no município e licenciá-los 
ambientalmente em todas as esferas 

Médio 

Contratos inexistentes ou 
desatualizados com prestadores de 
serviços 

Instituir ou atualizar contrato com todas as 
associações de água e empresas 
terceirizadas envolvidas ou que virem a se 
envolver no tratamento de água 

Médio 

Tarifas praticadas estão desatualizadas Revisar da tarifa de água tendo em vista que 
o sistema de abastecimento é deficitário 

Imediato 

Existência de poços tubulares 
desativados 

Promover o adequado encerramento dos 
poços inativos, fazendo o seu tamponamento 

Curto 
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7.1.2  Drenagem das águas pluviais  

Quadro 22. Objetivos e metas para o sistema de drenagem pluvial 

Cenário atual Cenário futuro 
Situação da Infraestrutura de 

águas pluviais 
Objetivos Metas 

(prazo) 
Inexistência de dados técnicos 
com relação à rede de drenagem, 
especialmente quanto à área 
urbana 

Criar um banco de dados com as informações 
técnicas acerca do sistema de drenagem, com a 
Identificação e mapeamento da infraestrutura atual 
dos sistemas de drenagem e manejo das águas 
pluviais e das técnicas e tecnologias adotadas 

Curto 

Inexistência ou ineficiência de 
rede de drenagem em ruas da 
área urbana 

Implantar rede de drenagem e reestruturar a 
existente, definindo a infraestrutura básica mínima 
necessária para a ordenação do fluxo das águas 
pluviais dentro do perímetro urbano 

Longo 

Rompimento esporádico de 
tubulações 

Realizar o monitoramento, manutenção e limpeza 
periódicos 

Longo 

Alagamentos em pontos isolados. Implantar mais bueiros nas ruas que deságuam nos 
locais de alagamento e aumentar os diâmetros das 
tubulações nos locais. Estabelecer conjunto de 
medidas que possam progressivamente diminuir de 
forma significativa a produção de sedimentos na 
área urbana 

Longo 

Falta de monitoramento e 
manutenção do sistema de 
drenagem urbana, bem como 
manutenção em pontes e 
pontilhões do município 

Melhorar a gestão do sistema de drenagem com a 
instituição de monitoramentos periódicos 

Curto 

Lançamento pontual de efluentes 
na rede de drenagem pluvial 

Implantar medida de fiscalização quanto ao 
lançamento de esgoto na rede pluvial e exigir a 
implantação de sistema de tratamento de esgoto 
sanitário. 

Médio 

Inexistência de legislação que 
regulamente taxas de ocupação e 
índices de aproveitamento do 
solo, bem como determinando 
como obrigatória a implantação 
de rede de drenagem em novas 
vias e loteamentos, além de 
tarifações 

Implantação do Plano Diretor ou de Plano Diretor 
de Manejo de Águas Pluviais 

Curto 
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7.1.3 Esgotamento sanitário 

Quadro 23. Objetivos e metas para o sistema de esgotamento sanitário 
Cenário atual Cenário futuro 

Situação da Infraestrutura de 
esgotamento sanitário 

Objetivos Metas 
(prazo) 

Residências sem tratamento ou 
com tratamento incipiente de 
esgotos, lançando efluentes na 
rede de drenagem das águas 
pluviais, na área urbana 

Orientar os moradores para a implantação do 
sistema individual de tratamento de esgotos, com 
sistema de “espera” para possibilidade futura de 
ligação com uma rede de coleta de esgotos e 
sistema coletivo de tratamento de esgotos. 
Avaliar possibilidades tecnológicas aplicáveis ao 
município, contemplando a escala técnica, 
econômica, ambiental e projeção do crescimento 
populacional, inclusive, com a atualização do 
levantamento planialtimétrico e cadastro urbano 
completo das economias. 

Curto 

Residências sem tratamento ou 
com tratamento incipiente de 
esgotos, na área rural 

Avaliar o sistema de tratamento de esgotos no meio 
rural e fomentar a execução de melhorias e/ou 
substituição dos sistemas individuais de tratamento 
destes despejos, criando diretrizes para o 
tratamento de esgotos nas residências rurais. 

Médio 

Residências com sistemas 
individuais de tratamento sem a 
devida funcionalidade e eficiência 

Projetos hidrossanitários devem ser aprovados pelo 
setor de engenharia da prefeitura, sendo observado 
o correto dimensionamento do sistema. Além disso, 
devem ser geradas informações necessárias para 
adequar a gestão, implementação e operação do 
sistema de esgotamento sanitário atendendo a 
demanda e realidade local, com cadastramento das 
residências, comércios e indústrias instalados, 
identificando o sistema adotado de tratamento 
sanitário de efluente. 

Curto 

Inexistência de estudos sobre a 
taxa máxima de aplicação diária 
de esgoto no solo e avaliação do 
nível freático em projetos de 
novos loteamentos e dos já 
existentes 

Realizar estudos visando identificar a taxa máxima 
de aplicação diária de esgoto e avaliação do nível 
freático do solo, possibilitando a identificação e o 
dimensionamento do melhor método de tratamento 
individual a ser aplicado 

Curto 

A municipalidade não exige a 
limpeza dos sistemas individuais 
de tratamento de efluentes 
domésticos 

Realizar campanha junto à população referente à 
limpeza periódica do sistema de tratamento de 
efluentes domésticos, bem como instituir 
fiscalização 

Imediato 

Destinação irregular dos esgotos 
domésticos não é fiscalizada 

Implementar a normatização das unidades urbanas, 
prevendo sanções aos que não cumprirem o 
estabelecido, fiscalizando os sistemas de 
tratamento de esgotos domésticos. Liberar o 
Habite-se somente se cumprido o projeto do 
sistema de esgotamento sanitário aprovado, já 
prevendo dispositivo de conexão à futura rede 
coletora de esgoto. 

Curto 

Sistemas coletivos de tratamento 
de esgotos inexistentes 

Exigir em novos loteamentos a implantação de rede 
cloacal. 

Curto 
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7.1.4  Gerenciamento de resíduos sólidos 

Quadro 24. Objetivos e metas para o sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Cenário atual Cenário futuro 

Situação da Infraestrutura de 
gerenciamento de resíduos 

sólidos 

Objetivos Metas 
(prazo) 

Destinação irregular de resíduos 
de construção civil e podas 

Regulamentar a gestão dos resíduos de construção 
civil/entulho e podas 

Imediato 

Coleta seletiva existente, mas com 
fragilidades no que tange ao 
atendimento às áreas rurais 

Ampliar e qualificar o sistema de coleta seletiva no 
município, especialmente nas áreas rurais, bem 
como instalar coletores de resíduos padronizados, 
com vistas a atender 100% da área do município. 

Curto 

Inexistência de um sistema de 
gerenciamento envolvendo os 
resíduos sólidos, especialmente 
no que tange a sua caracterização 
quali-quantitativa 

Implementação de um sistema de controle e gestão 
municipal no que tange ao gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos, considerando os 
aspectos estabelecidos pela lei Federal nº 
12.305/2010.  Melhorar o fluxo de informações 
entre o poder público e a empresa privada 
contratada para os serviços de coleta e destinação 
dos resíduos, com a emissão de relatórios 
mensais. 

Imediato 

Inexistência de regulamentação 
municipal implementando a 
logística reversa, embora existam 
pontos de coleta de alguns 
resíduos especiais 

Aplicar a logística reversa de resíduos especiais no 
município, contemplando a necessidade dos 
comerciantes de receberem e destinarem os 
resíduos sujeitos a este sistema, além da realização 
de campanhas informativas sobre este sistema 

Curto 

Controles envolvendo indústrias 
ou geradores de resíduos 
especiais no que tange ao Plano 
de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Condicionar a emissão de licença de operação das 
empresas à apresentação das planilhas geração 
de resíduos sólidos, implantação de local para 
armazenamento destes e a apresentação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
estabelecendo regramentos para a gestão dos 
resíduos industriais, de serviços de saúde e 
perigosos. 

Imediato 

Serviços de limpeza pública Reduzir a necessidade de limpeza de áreas 
públicas. 

Curto 

Sistema de cobrança/tarifação 
defasado 

Promover um estudo com a revisão do modelo de 
cobrança de taxa de resíduos ou serviços urbanos 
para equilibrar progressivamente a relação 
receita/despesa no gerenciamento dos RSDU 

Curto 
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7.2 Prospectivas técnicas 

7.2.1 Infraestrutura de abastecimento de água 

7.2.1.1 Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços e descrição 

dos principais mananciais 

Os serviços de abastecimento de água estão a cargo da prefeitura municipal ou 

associações comunitárias de água, existindo empresas terceirizadas responsáveis pelos 

serviços de desinfeção e monitoramento da qualidade da água distribuída. São perceptíveis 

alguns problemas de controle de produção, distribuição e tratabilidade desta água, além de 

controles quantitativos inexistentes ou muito incipientes. Nesse sentido, o município pode 

assumir a gestão integral dos serviços de abastecimento de água, realizando melhorias no 

atendimento do sistema, bem como no tratamento e monitoramento da água, mesmo delegando 

em parte a prestação dos serviços às associações comunitárias, contribuindo na formulação a 

constituição jurídica destas.  

No que tange ao manancial para abastecimento público de água, este trata-se do lençol 

d’água subterrâneo profundo, tanto em zona urbana quanto em zona rural. Nesse sentido, é 

importante que estudos específicos que visem a aquisição de dados reais de consumo, sejam 

procedidos. Além disso, se faz necessária a realização da avaliação estrutural de todos os poços 

tubulares empregados atualmente para o consumo humano e avaliação da capacidade de 

permanência do respectivo poço como fonte de abastecimento de água. Ainda, há a necessidade 

de proteção desse manancial profundo com a intenção de manutenção da sua potencialidade de 

exploração para o abastecimento público, através (i) da execução de ensaios de medições de 

vazão explorada, níveis estático e dinâmico para obter o tempo de recuperação do nível estático, 

evitando a degradação do poço através da exploração de vazão exagerada; (ii) monitoramento 

constante do selo sanitário e (iii) realização periódica de ensaios de potabilidade. Ressalta-se 

ainda que há necessidade de obtenção de outorga dos poços não outorgados e que para 

quaisquer medidas a serem tomadas no que se refere a exploração de mananciais deve ser 

consultado o Plano de Bacia. 

Assim, entende-se que o manancial profundo continue sendo a fonte de abastecimento de 

água para o município de São Valentim do Sul, o que inclusive está em processo de expansão, 

conforme apontado no diagnóstico, através da perfuração de novos poços tubulares. No entanto, 

ainda cabe mencionar que o município conta com recursos hídricos superficiais e que, a 

viabilidade técnica e econômica de captação a partir desses mananciais não foi determinada, 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 79 
 

 

especialmente em função da falta de dados específicos de consumo de água per capita, sendo 

que, nesse caso, ainda teriam que ser realizados estudos específico relacionado a vazão máxima 

com a demanda, a qualidade da água, bem como a possibilidade de implantação de uma Estação 

de Tratamento de Água. 

 

7.2.1.2 Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 

demanda calculada 

Através dos dados coletados, é evidente a necessidade de investimentos no que se refere 

à infraestrutura de distribuição e na manutenção do sistema e equipamentos. Assim, com vistas 

ao atendimento dos padrões de potabilidade estabelecidos no anexo XX da Portaria Conjunta 

05/2017 Ministério da Saúde, nos poços em uso é realizado o processo de cloração, o qual é 

considerado simples, econômico e eficaz.  

A cloração da água está relacionada ao processo de desinfecção e consiste na eliminação 

de micro-organismos. O cloro é amplamente empregado como agente desinfectante em função 

de sua eficiência na remoção de micro-organismos patogênicos; por não ser prejudicial ao ser 

humano na dosagem correta; pela sua viabilidade econômica e aplicação relativamente fácil; por 

não alterar outras caraterísticas da água depois de aplicado e ainda manter um residual ativo na 

água, ou seja, sua ação continua depois de aplicado. 

O cloro pode ser aplicado na água por meio de dosadores, que são aparelhos que regulam 

a quantidade do produto a ser ministrado, conforme recomendação técnica. Comumente é 

aplicado sob a forma líquida proveniente de diferentes produtos que liberam cloro quando 

dissolvidos na água, como o hipoclorito de sódio, através de aparelhos hipocloradores e bombas 

dosadoras. Ainda, há a possibilidade de aplicação sob a forma gasosa. No mercado, há outras 

técnicas disponíveis, como a ozonização, no entanto não apresentando a mesma viabilidade da 

cloração pela operação mais complexa do sistema; por não possuir ação residual ou ainda em 

função dos custos superiores. 

A fluoretação, que visa evitar a incidência de cárie dentária, não é realizada. A técnica 

consiste na aplicação de flúor na água já tratada por meio de aparelhos dosadores, sendo usados 

produtos como o fluoreto de sódio, o fluossilicato de sódio ou ácido fluossilícico. A concentração 

de íon fluoreto pode variar em função da média das temperaturas máximas diárias, sendo a 

concentração ótima em torno de 1,0 mg/L. 

Por fim, é imprescindível a implantação de macromedidores em todos os poços, 

objetivando um controle do volume de água distribuído. Acerca da reservação da água na zona 

urbana, como a mesma é fornecida por sociedade de águas e não cabe ao município a sua 
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adequação. Quanto a reservação na Zona Rural, atualmente esta pode ser considerada 

suficiente. No entanto, as adequações nas estruturas de armazenamento são requeridas, 

inclusive com manutenção e limpeza anual dos tanques. 

 

7.2.2 Infraestrutura de esgotamento sanitário 

7.2.2.1 Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços 

Objetivando o atendimento universal quanto a coleta, transporte, tratamento e disposição 

final adequada dos esgotos sanitários, existem três possibilidades diretas no que tange a 

prestação de serviços relacionados ao sistema de esgotamento sanitário: 

 Prestação Direta, na qual o município presta diretamente os serviços públicos de 

saneamento básico por via da administração central, através de órgão da administração pública; 

ou por meio da prestação direta descentralizada, por autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista ou fundação; 

 Prestação Indireta, sendo a situação na qual o poder público municipal, titular dos 

serviços públicos de saneamento básico, pode delegar a prestação dos serviços para terceiros 

por meio de licitação, na forma de concessão, permissão, autorização ou terceirização; 

 Prestação por Gestão Associada, na qual é aconselhável a utilização do mecanismo de 

consórcio público, que é uma entidade, com personalidade jurídica própria, de direito público ou 

de direito privado, constituída por entes da federação, cujo objetivo é estabelecer cooperação 

federativa para a prestação associada de serviços públicos. 

 

Importante destacar que os serviços relacionados ao esgotamento sanitário devem ter 

como base as diretrizes englobando a universalização dos serviços; o atendimento a legislação 

vigente acerca do lançamento de efluentes; a regularidade e continuidade na prestação de 

serviços; a adoção de técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais, não 

causando risco à saúde pública e, inclusive, que o sistema de tarifação seja compatível com a 

realidade econômica da população do município e com os custos de implantação e operação do 

sistema.  
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7.2.2.2 Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 

demanda gerada 

Existem diferentes tecnologias que podem ser adotadas com vistas ao tratamento de 

esgotos domésticos, sendo que existem fatores que devem ser considerados na tomada de 

decisão, com base nos custos de implantação e operação dos sistemas; na área disponível para 

implantação da ETE; na demanda por energia; bem como na eficiência requerida do tratamento 

e a facilidade operacional do sistema. Nesse sentido, no Quadro 25 é apresentado um resumo 

com relação às técnicas de engenharia mais empregadas, no que tange as suas vantagens e 

desvantagens, enquanto que o Quadro 26 apresenta prospectivas mais detalhadas. 

 

Quadro 25. Comparativo entre as vantagens e desvantagens dos sistemas secundários de 
tratamento de esgotos 

Tratamento Vantagens Desvantagens 

Lagoa 
anaeróbia 

 Satisfatória eficiência de 
remoção de DBO e patógenos; 
 Simplicidade de construção, 
operação e manutenção; 
 Reduzidos custos de 
operação e implantação; 
 Ausência de equipamentos 
mecânicos; 
 Requisitos energéticos baixos; 
 Satisfatória resistência a 
variações de carga; 
 Remoção do lodo com 
períodos superiores a 20 anos. 

 Elevados requisitos de área; 
 Dificuldade em satisfazer padrões 
de lançamento; 
 Possível necessidade de remoção 
de algas; 
 Performance variável com 
condições climáticas (temperatura e 
insolação); 
 Possibilidade de maus odores; 
 Necessidade de afastamento de 
zonas residenciais; 
 Eventual necessidade de estações 
elevatórias para recirculação do efluente 
em caso de maus odores. 

Lodo ativado 

 Elevada eficiência de remoção 
de DBO; 
 Possibilidade de remoção 
biológica de N e P; 
 Baixos requisitos de área; 
 Reduzida possibilidade de 
maus odores e insetos; 
 Flexibilidade operacional. 

 Baixa eficiência de remoção de 
coliformes; 
 Elevados custos de operação e 
implantação; 
 Elevado consumo de energia; 
 Necessidade de operação 
sofisticada; 
 Elevado índice de mecanização; 
 Sensível a descargas tóxicas; 
 Necessidade de tratamento 
completo do lodo. 
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Tratamento Vantagens Desvantagens 

UASB 

 Elevada eficiência de remoção 
de DBO; 
 Baixos requisitos de área; 
 Reduzidos custos de 
operação e implantação; 
 Reduzido consumo de 
energia; 
 Possibilidade de uso 
energético do biogás; 
 Construção, operação e 
manutenção simples; 
 Estabilização do lodo no 
próprio reator, necessidade apenas de 
disposição final. 

 Dificuldade em satisfazer padrões 
de lançamento restritivos; 
 Baixa eficiência de remoção de 
coliformes; 
 Remoção de N e P praticamente 
nula; 
 Possibilidade de geração de maus 
odores, porém controláveis; 
 Sensível a descargas tóxicas; 
 Usualmente necessita de pós-
tratamento. 

Filtro 
biológico 

 Elevada eficiência de remoção 
de DBO; 
 Nitrificação frequente 
 Requisitos de área 
relativamente baixos; 
 Reduzida possibilidade de 
maus odores e insetos; 
 Mais simples conceitualmente 
que lodos ativados; 
 Índice de mecanização 
relativamente baixo; 
 Equipamentos mecânicos 
simples; 
 Estabilização do lodo no 
próprio filtro. 

 Baixa eficiência de remoção de 
coliformes; 
 Elevados custos de implantação; 
 Menor flexibilidade operacional que 
lodos ativados; 
 Relativa dependência da 
temperatura do ar; 
 Requisitos de área maior que em 
filtros biológicos de alta carga; 
 Sensível a descargas tóxicas; 
 Necessidade de remoção da 
umidade do lodo; 
 Elevada perda de carga. 

Fonte: Adaptada de Von Sperling (2005). 

 

Quadro 26. Informações acerca das tecnologias para tratamento do esgoto 

Tipo  
processo 

Eficiência 
remoção Custo 

implantação 
(R$/hab) 

Custos 
operação/ 

manutenção 
(R$/hab) 

Requisito 
área 

(m2/hab) 

Requisito 
potência 
(W/hab) 

Geração de 
lodo 

(L/hab.ano) 

Simplicidade 
operacional 

DBO Termo-
tolerantes 

Lagoa 
anaeróbia 

70 – 
90% 

60 – 
99,9% 

30-75 2-4 1,2-3 0 20-60 +++++ 

Lodo ativado 
85 – 
93% 

60 – 
90% 100-160 10-20 

0,12-
0,25 2,5-4,5 35-90 + 

Filtro 
biológico 

85 – 
93% 

60 – 
90% 

120-150 10-15 0,15-0,3 0 35-80 +++ 

UASB 
60 – 
80% 

60 – 
90% 

30-50 2,5-3,5 0,03-0,1 0 10-35 ++++ 

+++++: mais favorável; +: menos favorável 

Fonte: Adaptada de Von Sperling (2005). 
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7.2.2.3 Comparação das alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), 

ou centralizado 

Tendo em vista as especificidades do município, além do fato de que não se prioriza a 

possibilidade de tratamento fora da bacia, considera-se como uma alternativa coerente e viável 

que um sistema de tratamento de esgotos domésticos local seja implantado, contemplando a 

área urbana da cidade. Assim, sugere-se a implantação de uma única ETE centralizada, sendo 

de fundamental importância considerar um estudo técnico detalhado, englobando todos os 

critérios ambientais de uma área. 

O tratamento centralizado tende a reduzir o custo por metro cúbico de esgoto tratado à 

medida que aumenta a capacidade produtiva de uma estação. Além disso, mais de uma ETE 

demandaria um número maior de operadores e tende a se ampliar a complexidade dos serviços 

de controle. Já a possibilidade de construção gradativa da ETE representa a principal vantagem 

no sistema descentralizado, no entanto tal opção também pode ser adotada em uma ETE 

centralizada, considerando os critérios técnicos, o que também vem ao encontro de uma 

implantação de sistema de tratamento de esgotos gradativa no município.  

Tendo como base os dados técnicos apresentados anteriormente, pode-se sugerir um 

sistema que englobe um tratamento primário através de reator UASB e tratamento secundário 

por meio de biofiltro aerado ou via lodos ativados. Destaca-se que é de extrema importância que 

os cálculos de engenharia sejam procedidos de maneira a detalhar um projeto técnico. Optou-se 

prioritariamente pelo reator UASB, pois a utilização de lagoas demandaria extensas áreas para 

implantação, enquanto que para o UASB a área requerida é significantemente menor. No 

entanto, o processo de tratamento unicamente por meio de reator UASB possivelmente não seria 

capaz de enquadrar a carga de DBO bem como os teores de N (nitrogênio) e P (fósforo) nos 

parâmetros da legislação vigente para o lançamento, sendo necessária a combinação de dois 

sistemas de tratamento. Nesse sentido, considera-se a possibilidade de implantação de filtros 

biológicos, devido a sua facilidade operacional, ou o processo por lodos ativados, porém este 

representaria incremento no custo operacional e de implantação. Além disso, são requeridas 

ainda as etapas de pré-tratamento (tratamento preliminar), incluindo gradeamento, desarenador 

e caixa de gordura, que visam a remoção de sólidos grosseiros e gordura do sistema, além de 

um medidor de vasão, bem como um sistema para remoção de lodo. 

Destaca-se que as etapas mencionadas neste plano tratam-se de uma sugestão para 

efetivar a implantação de uma ETE contemplando a área urbana do município, sendo que 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 84 
 

 

quaisquer procedimentos deverão contar com um projeto técnico específico elaborado 

previamente por profissional habilitando, seguindo as normas técnicas vigentes. 

Considerando a existência de localidades rurais, entende-se que não há viabilidade 

técnica e econômica para a implantação de uma ETE nesse contexto. Assim, é aceitável o 

tratamento individual nessas situações, consistindo no emprego de tanque ou fossa séptica, filtro 

anaeróbio seguido de dispositivo de infiltração no solo (sumidouro ou vala de infiltração) em 

acordo com as Normas Técnicas da ABNT. São também demandados os cuidados quando da 

implantação de fossas sépticas nos aspectos de localização, que não devem ser construídas 

próximas a poços de captação de água, e observando o acesso para equipamentos de 

construção e de manutenção (limpeza). O serviço de limpeza de fossa deve ser realizado 

periodicamente por empresas especializadas, visando a garantir a disposição final adequada do 

lodo bem como a eficiência do sistema de tratamento. Importante mencionar que as dimensões 

dos componentes do sistema individual deverão ser projetadas por profissional habilitado, 

seguindo as normas técnicas da ABNT. 

7.2.3 Infraestrutura de águas pluviais 

7.2.3.1 Proposta de medidas mitigadoras para as principais situação-problema 

e diretrizes para controle 

Os planos de controle consideram um conjunto de medidas estruturais e não-estruturais 

visando à correção e/ou prevenção de eventuais danos e consequências causados por cheias, 

enchentes, inundações e erosões, mediante intervenções diretas ou a longo prazo: 

7.2.3.1.1 Medidas Estruturais 

As medidas estruturais correspondem à execução de obras de engenharia que podem 

ser caracterizadas como intensivas ou extensivas. As intensivas são relativas às obras 

(estruturas) que visam à aceleração de escoamento das águas pluviais (canalização e obras 

correlatas) ou retardamento do fluxo ou desvio de escoamento por meio de reservatório, bacias 

de detenção/retenção, restauração de calhas naturais. Já as medidas extensivas (estruturais não 

convencionais) correspondem às obras de pequeno porte dispersas na bacia de drenagem que 

atuam no sentido de reconstituir ou resgatar padrões hidrológicos naturais, englobando os 

armazenamentos disseminados na bacia, a recomposição de cobertura vegetal e o controle de 

erosão do solo, tratando-se dessa forma de medidas que visam compensar os incrementos do 

escoamento superficial decorrentes do aumento da impermeabilização através da utilização de 
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dispositivos de retenção e/ou retardo, com ou sem possibilidades de infiltração ou reuso das 

águas pluviais coletadas. 

Nesse sentido, obras de rede de microdrenagem e macrodrenagem nas áreas ainda não 

contempladas com esses sistemas, aliado a manutenção e limpeza da estrutura já existente 

deverão ser priorizadas, devendo ser considerada ainda uma avaliação da capacidade hidráulica 

de toda a extensão da rede de drenagem de vias que já possuem sistema implantado. 

Quanto às medidas estruturais não convencionais, poderá ser incentivado o uso de 

dispositivos nos quais o solo absorve o aporte de drenagem pluvial formando bacias de retenção, 

principalmente em parques, praças, passeios públicos, estacionamentos ou pátios de escolas 

etc. Como exemplos, cita-se os jardins e canteiros pluviais e as biovaletas, além do emprego dos 

pavimentos permeáveis através da colocação de blocos vazados em concreto, os quais permitem 

a redução do escoamento superficial devido à diminuição da superfície impermeável. Importante 

ainda salientar que, quanto às áreas que requerem atenção diferenciada, como várzeas e área 

de preservação permanente, seu uso deve ser controlado, visando a manutenção da cobertura 

vegetal. 

7.2.3.1.2 Medidas não estruturais 

As medidas não estruturais visam disciplinar a ocupação territorial de forma a planejar, 

organizar e minimizar os impactos ocasionados pela ocorrência de inundações, ou seja, não 

através da realização de obras técnicas de engenharia, mas por meio de ferramentas legais ou 

mesmo ações educacionais. As ações não estruturais podem ser eficazes e ter custos mais 

baixos com horizontes mais longos de atuação, pois visam o planejamento. No entanto, como 

estão associadas a gestão, pode ocorrer morosidade na execução em função de trâmites 

burocráticos ou legais.  

Nesse sentido, as medidas não estruturais podem ser preventivas, quando associadas à 

regulamentação do uso e ocupação do solo; preservação das áreas ribeirinhas; manutenção da 

zona de mata ciliar e de enchente natural (várzeas); manutenção de áreas verdes no espaço 

urbano; além da criação de programas de educação e conscientização ambiental; sistemas de 

alertas para inundações em nível de bacia hidrográfica; controle e manutenção dos sistemas de 

água e esgotos; zoneamento e ordenação do espaço urbano; concepção de ferramentas legais, 

entre outros. Além disso, as medidas estruturais podem estar relacionadas também à 

desocupação das áreas de risco de inundações de forma corretiva.  
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7.2.3.2 Ferramentas Legais 

Os assuntos relacionados ao gerenciamento do sistema de drenagem podem estar 

contemplado no Plano Diretor, que deve abordar inclusive a infraestrutura urbana relacionada à 

gestão das águas pluviais, como taxa de permeabilidade dos solos em áreas construídas e taxa 

de infiltração mínima que deve ser mantida em áreas construídas. Além disso, há também a 

possibilidade de criação de um Plano Diretor de Drenagem Pluvial contemplando mecanismos 

para administrar a infraestrutura urbana relacionada à gestão das águas pluviais, dos rios e 

córregos no município, com base na tendência de ocupação urbana. Já o Código de Obras e 

Edificações, visa normatizar as construções, objetivando garantir índices mínimos aceitáveis de 

habitabilidade e segurança, especialmente com observância aos padrões de higiene, 

salubridade, acessibilidade e conforto, inclusive com relação ao esgotamento sanitário. Dessa 

forma, considerando que não há regulamentação dos serviços de drenagem no município, é 

importante que as ferramentais legais citadas sejam implementadas ou revistas. 

7.2.3.3 Situação econômico-financeira dos serviços de drenagem pluvial 

Não há instituída legislação prevendo a cobrança de taxas ou tarifação sobre os serviços 

associados à drenagem e, cabe aos responsáveis incluírem item específico de drenagem pluvial 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a fim de viabilizar a execução das metas propostas neste 

Plano. No que tange aos mecanismos de cobrança, destaca-se que como metodologia para 

calcular e implementar a taxa para remuneração dos serviços de operação e manutenção dos 

sistemas de micro e macrodrenagem, usualmente tem-se o cálculo baseado na contribuição de 

água que cada imóvel destinará a rede exclusiva de microdrenagem e as redes comuns de 

macrodrenagem do município, tendo como base o tamanho da área coberta (impermeabilizada) 

de cada matrícula (terreno ou lote). O volume é calculado com base também nos índices 

pluviométricos históricos. 

Deverão ser mantidas atualizadas as informações cadastrais do município, com registro 

sobre o histórico da arrecadação tarifária, bem como cadastramento gradativo das redes 

existentes e economias ligadas ao sistema. 

7.2.3.4 Programas de manutenção preventiva e corretiva 

Os programas de manutenção preventiva e corretiva deverão ser priorizados nos 

sistemas de micro e macrodrenagem, envolvendo a desobstrução de canais, bueiros, galerias e 

demais dispositivos que compõem o sistema de drenagem. No momento da realização da 

manutenção do sistema, a equipe de manutenção deverá verificar em campo as informações 
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cadastrais e efetuar e atualizar um cadastro técnico. Com relação a manutenção preventiva, o 

desenvolvimento de um plano preventivo para a realização de manutenção e limpeza visa a 

aplicação de ações para a remoção de todos os detritos (areia, pedregulhos, rochas em 

decomposição, restos de vegetação, etc.) depositados ao longo do sistema de drenagem, 

principalmente em locais onde pode ocorrer a obstrução na vazão das águas pluviais em 

períodos de chuvas intensas.  

Quando detectado um problema de ordem estrutural, o setor responsável deverá 

executar os reparos necessários visando sanar o problema, o que se trata de uma manutenção 

corretiva. Um sistema poderá dar suporte ao munícipe para que este possa efetuar reclamações 

e prestar demais informações, auxiliando o setor responsável na identificação de problemas, 

tais como: rompimentos de dispositivos coletores (boca-de-lobo, caixas de passagem, 

tubulações, entre outros); inundações/alagamentos frequentes, em determinados trechos; 

descumprimento de legislação relativa à ocupação de áreas sujeitas à inundação; ligações 

indevidas de esgoto na rede de drenagem e disposição inadequada de resíduos sólidos no 

sistema de drenagem. Importante destacar que caso ocorram regiões de alagamentos isolados 

em locais onde a manutenção preventiva foi realizada de forma adequada, deverão ser 

procedidos estudos complementares para investigação das causas.  

As demandas frequentes atuais contemplam a implantação de novas tubulações e 

dispositivos de drenagem em ruas de áreas loteadas; implantação de poços de visita durante a 

abertura de novas ruas ou prolongamentos de ruas existentes, bem como direcionamento do 

escoamento das águas da chuva às sarjetas; definição quanto à frequência e locais para limpeza 

e manutenção de bocas coletoras; definições de normas, regulamentos e programas que visem 

disciplinar o uso e a ocupação do solo; implantação de programas e/ou projetos que visem a 

coleta de dados que contribuirão na avaliação do desempenho do sistema adotado; além de 

normatização quanto a instalações para o escoamento das águas pluviais em 

terrenos/edificações com cotas altimétricas inferiores ao logradouro público. Dessa forma, ainda 

deve ser realizado o georreferenciamento das informações e especificações técnicas. 
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6.2.4 Infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos 

6.2.4.1 Planilha com estimativas diárias e anuais de RSU  

No quanto Quadro 27 segue dados da geração atual de RSU e projeção futura. 

Quadro 27. Estimativas diárias e anuais de geração de RSU 

Tipo de resíduo Situação atual 
(Ano 2018) 

Projeção futura  
(Ano 2038) 

kg/dia kg/dia.hab Ton/ano kg/dia Ton/ano 
Resíduos domiciliares, 
orgânico, rejeitos 

658,00 0,29 240,00 690 251,8 

Resíduos domiciliares 
recicláveis 

164,00 0,07 60,00 172 62,9 

Atualmente os resíduos orgânicos e rejeitos são destinados a aterro sanitário, ou seja, os 

resíduos destinados à coleta municipal nenhuma fração segue para a compostagem.  

7.2.3.5 Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos 

Com relação aos custos envolvidos atualmente, no que tange ao gerenciamento de 

resíduos sólidos domésticos, o custo atual do RSU é de R$ 644,00/ton, englobando as etapas 

de triagem, armazenamento temporário e disposição final, referente à massa de resíduos 

gerenciados atualmente pela empresa terceirizada, que envolve desde os resíduos recicláveis, 

orgânicos e comerciais coletados na área urbana bem como os resíduos recicláveis coletados 

na área rural. Salienta-se que nesse valor não estão inclusos os custos relativos a coleta dos 

resíduos, que é atualmente realizada pela prefeitura municipal. 

Nesse sentido, com vistas a elaboração de um balanço financeiro no que tange aos 

resíduos sólidos domésticos, é comum a divisão de custos associados às etapas de coleta e 

transporte bem como custos distintos relativos a destinação final, quando é o caso da disposição 

final em aterros sanitários terceirizados, situação do município. Dessa forma, a título 

complementar, se buscou parâmetros para comparação destes valores em municípios com 

características similares e entende-se tecnicamente que o município, em função de sua 

localização geográfica bem como características socioeconômicas, deverá visualizar um 

investimento máximo de R$ 95,00 por tonelada para a coleta e transporte dos resíduos sólidos 

domésticos e R$ 125,00 por tonelada de resíduos para a destinação final. Conforme já 

mencionado, embora não se tenha disponível os valores de investimentos exclusivos da coleta, 

entende-se que os valores sugeridos como máximos nesse estudo, estão coerentes para uma 

perspectiva para os próximos 4 anos, embora é imprescindível uma atualização de valores na 

primeira revisão do presente plano. 
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Através disso, foi possível o cálculo dos custos por habitante referente ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, para o próximo ano de exercício, englobando desde a etapa de coleta, 

transporte até destinação final. O custo médio por habitante é da ordem de R$ 

90,06/habitante/ano. Nesse sentido, considerando-se o fato de que atualmente há cobrança 

relacionada aos serviços públicos de limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos do 

município vinculado ao IPTU do município, é pertinente a revisão dos valores praticados no que 

tange ao gerenciamento de resíduos. Dessa forma, sugere-se que a categoria residencial no 

IPTU seja reajustada gradativamente visando o atendimento aos custos relativos às economias 

existentes no município, ou seja, o valor objetivado seria da ordem de R$ 187,75. No entanto, é 

pertinente que os custos sejam diluídos também entre os demais setores (industrial e outros), 

que também contribuem na geração de resíduos com características de resíduos urbanos e que 

também são gerenciados pelo município. Em um primeiro momento as tarifas praticadas pelo 

IPTU, podem ser reajustadas em 50%, sendo que uma reavaliação detalhada deve ser realizada 

após o primeiro ano no qual vigoraram os valores reajustados. Além disso, considerando que na 

área rural do município também ocorre a coleta de resíduos sólidos domésticos, embora com 

menor frequência, é pertinente a implantação de uma taxa municipal visando a cobrança pela 

execução desse serviço. Conforme já mencionado, o custo associado estimado por 

habitante/ano é R$ 90,06, valor este que pode ser implantado gradativamente, através de 

legislação específica.  

 

7.2.3.6 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos de que trata o art. 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições pertinentes 

Sobre os resíduos considerados especiais, de cuja competência no gerenciamento não é 

exclusivamente do município, a Lei 12.305/2010 dá providências aos geradores, regendo que os 

mesmos estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos nas 

situações descritas conforme consta no art. 20 da referida legislação:  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” 
do inciso I do art. 13, sendo: 
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais; 
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e do SNVS; 
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 
ou beneficiamento de minérios; 
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 
a) gerem resíduos perigosos; 
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por 
sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo poder público municipal; 
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 
IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na 
alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte; 
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, 
aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira; 
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo 
órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Dessa forma, visando atender aos preceitos dispostos no art. 20 da Lei 12.305/2010 no 

município, prevê-se como mecanismo de controle, que todos os empreendimentos do município 

sejam notificados para que em um prazo de 12 meses a partir da data de aprovação do presente 

plano, apresentem cópias de seus respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Com o intuito de apresentar prerrogativas técnicas no que tange ao anteriormente exposto, são 

apresentadas a seguir premissas básicas que deverão ser consideradas no gerenciamento de 

resíduos sólidos no município, tanto para os empreendimentos enquadrados no art. 20 da Lei 

12.305/2010 quanto pela prefeitura municipal, no gerenciamento de seus resíduos, cujas etapas 

são regulamentadas por meio de normas técnicas e resoluções específicas.  

7.2.3.6.1 Resíduos sólidos industriais 

A NBR 10.004 da ABNT deve ser observada para a classificação desses resíduos, sendo 

que vale mencionar que as etapas de coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte e a 

destinação final dos resíduos sólidos industriais são de responsabilidade dos geradores, com 

base nos seguintes preceitos amplos, que devem ser avaliados de acordo com cada tipo de 

resíduo gerenciado:  

O acondicionamento poderá ocorrer em tambores plásticos ou metálicos, os quais podem 

ser armazenados em locais cobertos com piso impermeabilizado. O transporte deverá obedecer 

as legislações pertinentes, mediante instrução de técnicos habilitados. Ainda, os resíduos 

perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de compatibilidade, conforme a 

NBR 14619, com emissão de MTR – Manifesto para Transporte de Resíduos on line conforme 

Portaria FEPAM 87/2018. 
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Geralmente a disposição dos resíduos industriais ocorre através de aterros industriais. 

No entanto, no estado do Rio Grande do Sul, a Portaria nº 016/2010, que dispõe sobre o controle 

da disposição final de resíduos Classe I em sistemas de destinação final de resíduos 

denominados “aterro de resíduos classe I” e “central de recebimento e destinação de resíduos 

classe I”, não permite mais a disposição de resíduos com características de inflamabilidade no 

solo (aterro). Nesse sentido, os mesmos podem ser destinados para a elaboração de blending, 

que consiste em uma das etapas co-processamento, técnica esta que emprega a destruição 

térmica de resíduos aproveitando o potencial energético dos materiais.  

O tratamento final de resíduos Classe I também pode envolver a técnica de Incineração, 

que é um processo no qual os resíduos são destruídos completamente, por via térmica. 

Importante salientar que profissionais habilitados devem atuar na gestão e gerenciamento 

desta tipologia de resíduos, devido às suas particularidades associadas. 

 

7.2.3.6.2 Resíduos sólidos de serviço da saúde (RSSS) 

O manejo dos resíduos sólidos de serviços de saúde é de responsabilidade de cada 

gerador, sendo obrigatória a segregação na origem de modo a viabilizar o adequado tratamento 

de cada grupo de RSSS. O armazenamento externo dos resíduos de serviço de saúde 

corresponde à etapa de armazenamento em depósito onde os resíduos permanecem até o 

momento da coleta externa. Este depósito deve ser exclusivo para esta finalidade e ter acesso 

facilitado para os veículos coletores, enquanto o acesso às dependências deve ser restrito a 

funcionários da coleta. Os equipamentos de acondicionamento devem ser adequados para todos 

os tipos de resíduos gerados nas unidades de saúde e destaca-se a importância do fornecimento 

constante de embalagens apropriadas para acondicionamento de resíduos. Os materiais podem 

ser acondicionados diretamente nos sacos plásticos regulamentados, sustentados por suportes 

metálicos, enquanto os perfurocortantes ou escarificantes - grupo E - devem ser acondicionados 

separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipiente rígido. Com 

relação a coleta, transporte e destinação final desses resíduos, esse serviço deverá ser realizado 

por empresa especializada, devidamente licenciada pelo órgão ambiental para a coleta, 

transporte de cargas perigosas, tratamento ou destinação final e possuir os equipamentos 

necessários e em condições de transporte que minimizem qualquer impacto ao meio ambiente. 

A destinação final ou tratamento ocorre em aterro de resíduos perigosos (Classe I) ou tratamento 

por incineração ou autoclavagem, de acordo com o grau de contaminação dos resíduos. 
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A Unidade de Saúde da Prefeitura poderá ser um ponto de recepção de resíduos de 

serviço de saúde gerados pela população como: remédios que estejam fora do prazo de validade, 

agulhas etc., enquanto que os geradores particulares, os quais deverão ser cadastrados, 

deverão elaborar e seguir plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Além disso, 

deverão ser realizados treinamentos com o objetivo de capacitar todos os envolvidos no 

gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde, levando em consideração as 

características de todos os tipos de resíduos gerados nas Unidades de Saúde. Todo funcionário 

que manusear resíduos infectantes deve sempre utilizar EPI, incluindo: gorro, óculos, máscaras, 

uniforme, luvas e botas. 

 

7.2.3.6.3 Resíduos de mineração 

Os resíduos oriundos de atividades de mineração devem ser dispostos temporariamente 

em áreas da própria extração, em função dos grandes volumes e massas de materiais extraídos 

e movimentados na atividade de mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos são gerados 

em maiores quantidades: os estéreis, os quais são os materiais escavados e gerados pelas 

atividades de extração ou lavra no decapeamento da mina, ou seja, são materiais de cobertura, 

camadas intermediárias ou circundantes do mineral de interesse, ficando dispostos em pilhas na 

própria área de extração, as quais são de granulometria variada, e na ausência de compactação, 

apresentam elevada porosidade, o que facilita a penetração de oxigênio gasoso e águas pluviais 

em seu interior; e os rejeitos, os quais são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento 

a que são submetidas às substâncias minerais. São frequentemente depositados em áreas 

confinadas (barragens ou bacias) dotadas de estruturas de contenção, sendo dispostos de modo 

planejado e controlado em condições de estabilidade geotécnica e protegidos de ações erosivas. 

 

7.2.3.6.4 Resíduos da Construção Civil 

O estabelecimento de critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil está fundamentado na Resolução Conama nº 307/2002 e suas alterações 

posteriores, sendo que a prioridade dos geradores deverá estar baseada no objetivo prioritário 

da não geração de resíduos e, secundariamente, na redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O acondicionamento 

desses resíduos deverá acontecer o mais próximo possível dos locais de geração, devendo os 

recipientes coletores (contêiner de capacidade de 5 m³ ou superior) serem implantados de acordo 
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com o volume e características físicas dos resíduos, facilidade para a coleta, segurança para os 

usuários e preservação da qualidade dos resíduos nas condições necessárias para a destinação. 

Quanto à destinação, as soluções variam de acordo com o tipo de resíduo envolvido, que 

poderão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 

resíduos classe A de reservação de material para usos futuros; reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a 

sua utilização ou reciclagem futura; não sendo permitida a sua disposição em aterros de resíduos 

sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei. Nesse sentido, fica clara a necessidade em termos de reutilização dos desse 

tipo de material, mesmo que no canteiro de obras, visando evitar a sua remoção e destinação 

inviável e ambientalmente não aceita, além de se buscar a viabilidade econômica dos processos 

de reciclagem. 

7.2.3.6.5 Resíduos de serviços de transportes 

Cabe aos estabelecimentos geradores, como terminais, portos, aeroportos ou terminais 

ferroviários e rodoviários, a destinação adequada dos resíduos gerados nesses locais, desde a 

geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais, através de o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos específico, devendo os resíduos sólidos serem 

acondicionados, transportados e destinados adequadamente, atendendo às normas aplicáveis 

da ABNT e demais disposições legais vigentes. 

7.2.3.6.6 Embalagens de Agrotóxicos 

As responsabilidades e as competências legais em relação às embalagens de 

agrotóxicos estão estabelecidas na Lei Federal 7.802/1989 (regulamentada pelo Decreto nº 

4.074/2002), alterada pela Lei no 9.974/2000. A legislação atribuiu responsabilidades para todo 

o segmento, cabendo ao usuário (agricultor ou prestador de serviços de aplicação de 

agrotóxicos), a devolução da embalagem em prazo de um ano (ou em até 6 meses após o 

término do prazo de validade) ao comerciante, que deve receber do usuário e manter esses 

resíduos em depósito provisório, em instalações adequadas para recebimento e armazenamento 

das embalagens vazias, até que o fabricante proceda ao recolhimento nesses locais, 

promovendo a sua destinação final, o qual é responsável pelo recolhimento, transporte e pela 

destinação final. 

Sendo assim, os usuários de agrotóxicos (agricultores) deverão efetuar a devolução das 

embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais onde foram adquiridos, realizando 
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previamente os procedimentos de tríplice lavagem em embalagens rígidas (plásticas, metálicas 

e de vidro), armazenando-as com suas respectivas tampas, rótulos e, preferencialmente, em 

caixa de papelão em local temporário, coberto, trancado e ventilado. 

A destinação final das embalagens prevê a reciclagem das embalagens plásticas, 

metálicas, de papelão e tampas, enquanto as embalagens não laváveis e as que não foram 

lavadas corretamente devem ser encaminhadas para incineração. 

 

7.2.3.6.7 Pilhas e baterias 

A Resolução Conama 401/2008, menciona que a coleta de pilhas e baterias é 

responsabilidade dos geradores e dos distribuidores, enquanto que o descarte desses resíduos 

fica a cargo dos fabricantes ou importadoras. Não é recomendada a disposição final de pilhas e 

baterias em aterro sanitário, já que os metais constituintes promovem a contaminação do lixiviado 

gerado, sendo estimulado o sistema de logística reversa na cadeia de produção e consumo, em 

conformidade com a referida resolução, que deixa claro que os estabelecimentos que 

comercializam pilhas e baterias, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos 

fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários as pilhas e baterias 

usadas, sendo facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos fabricantes 

ou importadores. Esse procedimento por parte de produtores e importadores permitirá a coleta e 

a destinação adequada desse produto usado pelo consumidor e devolvido ao estabelecimento 

comercial. 

Assim, os usuários de tais produtos são responsáveis por segregar, identificar e realizar 

o encaminhamento desses materiais aos postos de coleta autorizados, ou seja, aos 

estabelecimentos que os comercializam. Os recipientes para acondicionamento de pilhas e 

baterias devem ter resistência física, não sendo tambores ou contêineres metálicos, visando 

evitar a formação de curtos circuitos e vazamentos precoces da pasta eletrolítica, podendo ser 

bombonas, tambores, a embalagem original ou caixa de papelão. O local para armazenamento 

deverá ser coberto e bem ventilado, protegido do sol e das chuvas, a fim de que o material seja 

mantido seco, além de identificado com simbologias, sendo que o estabelecimento deverá tomar 

todas as precauções necessárias nas etapas do manejo do resíduo (coleta, armazenamento e 

manuseio). 
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7.2.3.6.8 Lâmpadas Fluorescentes 

A devolução das lâmpadas fluorescentes, após seu esgotamento energético, deverá 

ocorrer em locais devidamente autorizados, como pontos de devolução públicos, nas redes 

técnicas autorizadas pelos fabricantes e importadores de lâmpadas, ou em estabelecimentos 

que comercializam tais produtos, devendo estas estar protegidas contra choques por envoltórios 

de papelão, papel ou jornal, enquanto as lâmpadas quebradas ou danificadas devem ser 

acondicionadas separadamente das demais, em recipientes fechados, revestidos internamente 

com saco plástico e devidamente identificados. O local de armazenamento deverá ser coberto e 

bem ventilado, protegido do sol e precipitação pluviométrica. A disposição das lâmpadas inclui a 

política de logística reversa, visto que deverá ocorrer a devolução das mesmas aos fabricantes, 

que procederão as técnicas relativas a disposição final ou reutilização de peças e partes. 

7.2.3.6.9 Óleos e graxas 

Com base na legislação, os produtores, importadores e revendedores de óleos 

lubrificantes são responsáveis pela coleta e destinação final dos resíduos, devendo proceder 

com seu armazenamento em local coberto e devidamente identificado, até que seja procedida a 

coleta por agente autorizado. Em função da classificação, os referidos resíduos podem ser 

encaminhados preferencialmente para refino, não sendo permitida a utilização de óleos 

lubrificantes novos e usados ou resíduos sólidos dessa natureza para a queima como 

combustível, em função da liberação de vapores tóxicos advindos da queima. 

7.2.3.6.10 Pneus 

A destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis é regulamentada pela 

Resolução 416/2009, a qual estabelece, em seu artigo 1º: 

§ 1º Os distribuidores, os revendedores, os destinadores, os 
consumidores finais de pneus e o Poder Público deverão, em articulação 
com os fabricantes e importadores, implementar os procedimentos para 
a coleta dos pneus inservíveis existentes no País, previstos nesta 
Resolução. 

Assim, os estabelecimentos de comercialização de pneus são obrigados, no ato da troca 

de um pneu usado por um pneu novo ou reformado, a receber e armazenar temporariamente os 

pneus usados entregues pelo consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando 

procedimentos de controle que identifiquem a sua origem e destino, em local adequado conforme 

as normas técnicas da ABNT que regulamentam as formas de armazenamento, transporte e 

simbologias para resíduos de pneus. O armazenamento temporário de pneus deve garantir as 
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condições necessárias à prevenção dos danos ambientais e de saúde pública, ficando vedado o 

armazenamento de pneus a céu aberto, bem como a disposição final no meio ambiente, tais 

como o abandono ou lançamento em corpos de água, terrenos baldios ou alagadiços, a 

disposição em aterros sanitários e a queima a céu aberto. Deste modo, será possível a 

reciclagem em escala industrial, deste tipo de resíduo. 

 

7.2.3.7 Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos 

setores da área de planejamento 

A implantação de unidades de entrega voluntária para resíduos sólidos recicláveis 

consiste em uma ferramenta para educação ambiental e permite que a população destine 

corretamente esse tipo de resíduo, podendo ser avaliada futuramente a implantação desses 

centros nos processos de revisão envolvendo o presente plano. Nesse sentido, profissionais 

capacitados deverão atuar na implementação deste projeto, considerando todas as normas 

técnicas e legislações pertinentes. 

 

7.2.3.8 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público 

local na coleta seletiva e na logística reversa 

A administração municipal pode atuar como incentivadora e provedora de mecanismos 

que possibilitem e permitam que a população adira às campanhas de coleta seletiva. As 

campanhas devem ser estimuladas, especialmente através de ações de educação ambiental, 

pois o sucesso depende da participação dos munícipes. 

Referente ao sistema de logística reversa, este poderá ser estendido a produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, através de acordos setoriais e 

termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, com a adoção de 

medidas que assegurem a implantação e operacionalização do sistema de logística reversa, 

através de especialmente da disponibilização de postos de entrega de resíduos reutilizáveis e 

recicláveis e da efetivação de parcerias com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, caso existentes no município. Contudo, é 

fundamental o envolvimento dos munícipes, tendo em vista que os mesmos deverão efetuar a 

devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores. 
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Destaca-se que os instrumentos da logística reversa com participação do Poder Público, 

são os seguintes: acordos setoriais, que consistem de ato de natureza contratual firmado entre 

o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; regulamentos 

expedidos pelo Poder Público e termos de compromisso. 

 

7.2.3.9 Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos 

inertes gerados 

A deposição inadequada desse tipo de resíduo compromete a paisagem local, causa 

danos ambientais e pode contribuir com o comprometimento do sistema de drenagem pluvial e 

assoreamento de cursos d’água. Assim, a administração pública poderá implementar uma 

estrutura com vistas a propiciar o tratamento dos resíduos originados nas podas, objetivando o 

desenvolvimento da técnica da compostagem em local ambientalmente licenciado. Já com 

relação aos resíduos inertes oriundos da construção civil, de cuja responsabilidade de 

gerenciamento é do gerador, sugere-se a regionalização na gestão desses resíduos. Todos os 

critérios técnicos e ambientais devem ser seguidos em caso de implementação desses sistemas, 

sendo que um profissional deverá acompanhar a execução dos projetos. 

7.2.3.9.1 Disposição final de rejeitos e critérios de seleção de área 

Com relação à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, contempla-se o 

abordado no Art. 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/ 2010): 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Visando à minimização de impactos ambientais através do emprego de critérios técnicos, 

os aterros sanitários são dotados de sistema de impermeabilização e drenagem de gases e 

lixiviados (efluentes líquidos), que devem ser tratados em estação de tratamento de efluente, 

apresentando-se como solução técnica viável economicamente e ambientalmente aceita perante 

a legislação. O levantamento de áreas específicas para a implantação de aterros sanitários 

demanda de estudos específicos, conduzidos por profissionais capacitados, devendo ser 

considerados os seguintes itens mínimos: 

 Estimativa preliminar da área necessária para a célula do aterro, com base nas 

informações de geração de resíduos apresentadas nesse plano;  



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 98 
 

 

 Delimitação dos perímetros das regiões rurais, industriais, urbanas e das unidades 

de Conservação; 

 Levantamento das áreas disponíveis, dentro dos perímetros delimitados 

anteriormente, com dimensões compatíveis com a estimativa realizada, com 

prioridade para as áreas que já pertencem ao município, caso contrário, 

levantamento dos proprietários das áreas levantadas. 

 

Além de que, devem ser consideradas as condicionantes ambientais, já que a disposição 

de resíduos sólidos urbanos é uma atividade potencialmente poluidora, bem como os critérios 

de uso e ocupação do solo. 

 

7.2.3.9.2 Resíduos domésticos e resíduos de atividades comerciais e industriais 

previamente qualificados 

Coleta 

A coleta regular consiste na coleta dos resíduos sólidos executada em dia, local e horários 

determinados. Em termos gerais, a coleta dos resíduos envolve uma fase preliminar, que é de 

responsabilidade do gerador e compreende a coleta interna (na residência); o acondicionamento 

em recipiente adequado, chamado de recipiente primário, ou seja, aquele que entra em contato 

direto com o resíduo, como sacos plásticos, tambores, cestos entre outros; e o armazenamento 

na parte externa do imóvel em coletores urbanos, proporcionados ou não pelas administrações 

municipais para a coleta em áreas públicas, como cestos fixos ou móveis, caçambas e ainda 

coletores diferenciados para materiais recicláveis. 

A fase externa está relacionada aos serviços de limpeza, que é de responsabilidade da 

administração municipal. Os resíduos dispostos em recipientes primários e coletores urbanos 

são coletados através de veículos com ou sem compactador, podendo ser para isso empregados 

recursos físicos da municipalidade (veículo coletor e mão-de-obra) ou pode ocorrer a contratação 

de empresa terceirizada. Quanto à definição dos setores e rotas de coleta, deverá ser 

considerada a minimização de manobras e eliminação dos percursos onde não há coleta, 

reduzindo desta forma o tempo de trabalho e distância percorrida. Destaca-se ainda que o trajeto 

percorrido deve priorizar a segurança do trabalho dos colaboradores envolvidos, sempre visando 

o fluxo de trânsito local e evitando eventuais incômodos e transtornos à população. 
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Em ruas estreitas a coleta deve ser realizada pelos coletores a pé, de preferência com 

uso de lixeiras coletoras comunitárias. No caso das ruas íngremes, a coleta deverá ser realizada 

por meio de manobras do caminhão em marcha-a-ré ou pelos coletores a pé. Em detrimento à 

frequência da coleta, destaca-se que, a coleta diária é ideal para o usuário, pois assim ele não 

precisa acondicionar os resíduos em sua residência por mais de um dia, no entanto é um 

processo encarecedor do sistema de gestão dos resíduos. Já uma frequência de coleta de duas 

vezes por semana, é a mais indicada para países de clima tropical, enquanto a coleta tri semanal 

é o mínimo admissível sob o ponto de vista sanitário. 

A coleta ainda pode ser noturna, a qual visa evitar o tráfego do veículo coletor na região 

central no horário comercial bem como facilitar a disposição de resíduos ao final do expediente 

comercial e a sua imediata coleta, evitando também a circulação da população. No entanto, pode 

causar incômodo pelo excesso de ruído provocado pela manipulação dos recipientes e pelos 

veículos coletores, além de que também pode encarecer o sistema em virtude do custo da mão-

de-obra noturna. É indicada para grandes centros urbanos, turísticos e comerciais. Enquanto 

isso, a coleta diurna não se apresenta tão onerosa quando comparada com a noturna e possibilita 

a realização de um serviço mais confiável, no entanto pode interferir no trânsito. 

A fim de facilitar a coleta doméstica e comercial, a administração deve disponibilizar locais 

corretos para a disposição do lixo, que facilitem a remoção dos resíduos, através da coleta 

setorizada, considerando a densidade populacional da área e volume de resíduos gerados; as 

condições de estradas e acessos existentes bem como os tipos de recipientes coletores. 

Destaca-se que paralelamente à coleta convencional, deve ocorrer a coleta seletiva de 

resíduos, visando o recolhimento segregado de materiais recicláveis previamente na fonte 

geradora. Este é um fator de muita importância para o sistema de gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, visto que além de representar uma economia de espaço em aterros sanitários em 

virtude da não disposição desse material, aumenta a sua vida útil e o valor agregado aos 

materiais recicláveis, devido a redução da umidade e da contaminação por matéria orgânica. A 

realização da coleta seletiva dos resíduos pode se dar através da coleta em dias diferenciados 

da coleta normal, com o uso de um caminhão baú, ou mesmo juntamente com a coleta normal, 

através do uso de um caminhão do tipo baú com divisórias. No entanto, destaca-se que essa 

última opção tende a desestimular a população a proceder com a segregação dos resíduos. 

Transbordo e Transporte 

O transporte consiste no deslocamento do resíduo entre o ponto de origem e o ponto de 

destino final, ou para possível tratamento ou reciclagem. Geralmente, o transporte dos resíduos 
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entre as áreas geradoras e as instalações de tratamento, reciclagem ou destinação final é 

realizado pelos veículos que são utilizados na coleta. Em alguns casos, são previstas estações 

de transbordo, onde os resíduos são transferidos de veículos menores para maiores, visando 

obter maior economia. 

Podem ser utilizados diferentes tipos de veículos, tais como os caminhões 

compactadores, os quais proporcionam maior eficácia operacional em virtude da possibilidade 

da compactação do volume de material, no entanto podem diminuir o valor agregado ao material 

destinado à reciclagem em função da mistura com materiais não recicláveis; ou caminhões sem 

compactação, denominados como baú ou basculante, que consistem em um equipamento de 

baixo custo de aquisição e manutenção, porém cuja produtividade é reduzida, exigindo maior 

esforço dos colaboradores que atuam na efetivação da coleta. A manutenção nesses veículos 

coletores deve ser periódica, visando garantir o pleno funcionamento da frota, e evitando o 

derramamento de resíduos na via pública, bem como a liberação de odores ou o atraso na coleta. 

Triagem para fins de reutilização ou reciclagem 

O descarregamento dos resíduos deve ocorrer, após aferição da massa em balança 

rodoviária, em uma área de recepção com piso concretado (impermeabilizado), cobertura, 

sistemas de drenagem pluvial e dos efluentes gerados no local. A separação manual dos 

diversos componentes com potencial de reciclagem, ocorre através da triagem dos materiais em 

esteira mecanizada. A triagem é facilitada quando a coleta é feita com caminhões de carroceria 

livre, já que, nesse caso não ocorre a compactação dos resíduos. Nos municípios onde os 

resíduos são coletados misturados, o processo de triagem é complexo, demorado e pouco eficaz. 

Tratamento por compostagem 

Devido a maior parte dos resíduos sólidos domésticos ser composta por frações 

orgânicas (de 50 a 60%), o processamento ideal para os mesmos trata-se da compostagem, 

objetivando a sua não destinação para aterros. A técnica foi desenvolvida com a finalidade de 

acelerar, com qualidade, a estabilização da matéria orgânica, transformando os resíduos 

orgânicos em composto complementar para o solo, por meio da decomposição microbiana. 

O processo de produção do composto orgânico dos resíduos sólidos domésticos é 

constituído por etapas de tratamento físico e biológico. O tratamento físico consiste na prévia 

segregação da matéria orgânica degradável dos materiais não biodegradáveis, enquanto o 

tratamento biológico consiste na digestão dos resíduos pela ação dos micro-organismos 

presentes, em geral através do processo aeróbio, por ser mais rápido e isento de mau-cheiro. A 
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técnica é considerada um processo controlado, devido a possibilidade de controle da 

temperatura, aeração e umidade, fatores essenciais para o bom funcionamento do processo.  

Reciclagem  

Reciclar significa transformar materiais usados em novos produtos para o consumo, 

utilizando-se de materiais descartados como matéria-prima. Para que os resíduos sejam 

encaminhados às indústrias de reciclagem, devem ser separados e descartados de forma 

seletiva, sendo direcionados adequadamente para postos de entrega voluntária ou sob forma de 

coleta seletiva. Dentre os benefícios de realização da reciclagem cita-se especialmente a 

diminuição da quantidade de resíduo a ser aterrada, a preservação de recursos naturais e a 

redução dos custos de produção. 

Disposição final em aterro sanitário 

A definição técnica para aterro sanitário é apresentada pela NBR 8.419 (ABNT, 1992):  

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão 

de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário 

(ABNT, 1992, p. 4).  

As populações de microrganismos presentes no aterro, multiplicam-se transformando o 

material biodegradável em massa parcial ou totalmente bioestabilizada, através do processo de 

decomposição anaeróbia, gerando gases, principalmente o metano. Esses gases são 

inflamáveis e aumentam o risco de combustão, fato este que demanda drenos para a condução 

desses gases para a atmosfera. O chorume é o líquido oriundo da decomposição dos resíduos 

e provém da umidade natural presente nestes e do produto gerado pela ação dos 

microrganismos que atacam a matéria orgânica, aliado a infiltração das águas pluviais. 

Nesse contexto, os aterros sanitários são dotados de sistema de impermeabilização, 

drenagem de gases e lixiviados, além de que os efluentes líquidos gerados devem ser tratados 

em estação de tratamento de efluentes. A técnica é uma das mais utilizadas em virtude de sua 

relativa simplicidade de execução e baixo custo, tendo como fator limitante a disponibilidade de 

áreas próximas aos centros urbanos que não comprometam a segurança e o conforto da 

população. Além disso, a perda de matérias-primas e da energia contida nos resíduos, o 

transporte dos resíduos a longas distâncias, além dos riscos de contaminação do lençol freático 
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e do solo, devido à produção de chorume e percolados, são passivos ambientais constantes. 

Destaca-se a necessidade de manutenção, vigilância e monitoramento ambiental após o 

fechamento do aterro. 

7.2.3.9.3 Resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana 

Esta tipologia de resíduos envolvem especificamente os serviços de varrição, capina, 

roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos, bem como manutenção e 

limpeza de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos, raspagem e remoção 

de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos, 

e desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos. Contudo, destaca-se que o 

principal serviço do sistema de limpeza é o de varrição. 

Este serviço deve ocorrer regularmente nos logradouros públicos, podendo ser executado 

manualmente, com emprego de mão-de-obra munida de ferramentas e carrinhos auxiliares para 

recolhimento dos resíduos, ou mecanicamente com emprego de equipamentos móveis especiais 

de porte variado. A coleta de resíduos em vias públicas e logradouros pode ser realizada de 

forma manual ou mecanizada, e deve ser executada por meio de um plano de varrição, em 

função de setores específicos, dependendo da importância de cada área na malha urbana, do 

tipo de ocupação/uso e grau de urbanização do logradouro. 

Os resíduos de varrição deverão ser acondicionados corretamente e destinados ao aterro 

sanitário licenciado. Já os resíduos de roçagem, poda, capina, poderão ser destinados a um 

sistema de compostagem, preferencialmente, após trituração. Ressalta-se que a prática da 

capina química em área urbana não é autorizada pelos órgãos de controle ambiental.  

7.2.3.9.4 Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos 

Atualmente, o município destina os resíduos sólidos urbanos para um aterro sanitário 

privado e devidamente licenciado. Em uma projeção futura, pode ser analisada a possibilidade 

de criação de uma central de triagem, compostagem e destinação final de resíduos sólidos 

domésticos para municípios parceiros em um cenário regional, considerando um consórcio 

intermunicipal de gerenciamento de resíduos.  Nesse caso, os valores praticados poderão ficar 

em patamares menores aos atuais investidos nesta atividade. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS (Revisão editada e ampliada 2018) 

 

 

 103 
 

 

7.3 Projeções para situação de emergências e contingências 

Com o objetivo de estabelecer uma estratégia para ação imediata no caso de 

acontecimentos incomuns que possam provocar prejuízos à comunidade local ou a alguma 

estrutura específica do sistema de saneamento, são descritas a seguir, as medidas visando 

corrigir situações de emergência e contingência. As medidas devem ser tomadas pela gestão 

pública com o intuito de que processos vitais voltem a funcionar plenamente em uma situação 

inesperada, ou num estado minimamente aceitável, o mais rápido possível, evitando assim uma 

paralisação prolongada que possa gerar prejuízos a população. 

No caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os 

órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais e 

equipamentos) e de manutenção estratégica das áreas de gestão operacional, de controle de 

qualidade, de suporte (comunicação, suprimentos e tecnologias de informação) dentre outras, 

visando o não comprometimento dos sistemas de saneamento básico (Quadro 28). 

Quadro 28. Ações de emergências e contingências com relação ao saneamento básico 
Possíveis situações 

de emergência 
Origem Ações corretivas 

Abastecimento de Água 

Falta de água 
generalizada 

 Deslizamento de encostas e 
movimento do solo com 
rompimento de tubulações e 
estruturas; 

 Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica 
às instalações de produção de 
água; qualidade inadequada da 
água dos mananciais; 

 Ações de vandalismo e/ou 
sinistros. 

 Comunicação à população, 
instituições, autoridades e Defesa 
Civil para ações voltadas ao 
racionamento de água; 

 Disponibilização de frota de 
caminhões tanque; 

 Obtenção de geradores nos pontos 
de captação; 

  Controle da água disponível em 
reservatórios; 

 Reparo das instalações danificadas; 
 Execução de rodízio de 

abastecimento. 

Falta de água 
localizada 

 Deficiência de vazão nos 
mananciais em períodos de 
estiagem; 

 Interrupção temporária de 
energia; 

 Danos em equipamentos de 
bombeamento ou estrutura de 
reservatórios; 

 Rompimento de tubulação ou 
ações de vandalismo.  

 Comunicação à população, 
instituições, autoridades e Defesa 
Civil para ações voltadas ao 
racionamento de água;  

 Disponibilização de frota de 
caminhões tanque;  

 Obtenção de geradores nos pontos 
de captação; 

 Controle da água disponível em 
reservatórios; 
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Possíveis situações 
de emergência 

Origem Ações corretivas 

 Reparo das instalações danificadas; 
 Execução de rodízio de 

abastecimento; 
 Transferência de água entre setores; 
 Interrupção do abastecimento até 

conclusão de medidas saneadoras. 

Esgotamento Sanitário 

Rompimento de 
tubulações que 
receber o aporte de 
esgoto doméstico 

 Danos a equipamentos e 
estruturas;  

 Ações de vandalismo; 
 Falta de manutenção; 
 Desmoronamento de taludes e 

movimentação de solo. 

 Comunicação aos órgãos de 
controle ambiental; 

 Reparo das instalações danificadas; 
 Remoção de população atingida, se 

for o caso. 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Paralisação do serviço 
de varrição e do 
serviço de roçada 

 Greve de servidores; 
 Avarias em equipamentos 

 Acionar empresa terceirizada para 
executar o serviço (somente em 
situações críticas) 

Paralisação do serviço 
de coleta de resíduos 
especiais sob 
responsabilidade da 
administração pública 

 Greve geral das empresas 
operadoras dos serviços; 

 Avarias ou falha mecânica nos 
veículos de coleta. 

 Contratação de empresa 
especializada em caráter de 
emergência; 

 Armazenamento provisório dos 
resíduos em local adequado, 
conforme legislação específica. 

Paralisação do 
sistema de coleta de 
resíduos sólidos 
urbanos 

 Greve geral dos responsáveis 
pela operação dos serviços; 

 Avarias ou falha mecânica nos 
veículos de coleta; 

 Inoperância do local de 
disposição e armazenamento 
temporário; 

 Rompimento de contratos. 

 Comunicação à população, com a 
realização de campanhas em 
caráter especial com vistas a 
redução na geração de resíduos 
sólidos urbanos e seu 
armazenamento provisório dos em 
local adequado; 

 Substituição dos veículos 
avariados por veículos reserva;  

 Contratação de empresa 
especializada em caráter de 
emergência. 

Drenagem Pluvial 

Alagamentos 
 Precipitação de intensidade 

acima da capacidade de 
escoamento do sistema; 

 Comunicação à população, 
instituições, autoridades e Defesa 
Civil; 
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Possíveis situações 
de emergência 

Origem Ações corretivas 

 Sub-dimensionamento da rede 
de drenagem ou ações de 
vandalismo e/ou sinistros; 

 Rompimento de tubulações; 
 Entupimento de bocas de lobo e 

tubulações por resíduos ou 
sedimentos. 

 Remoção (se for o caso) da 
população atingida; 

 Limpeza dos pontos críticos da rede 
de drenagem; 

 Execução de reparos das 
instalações danificadas; 

 Gerenciamento do trânsito nos 
pontos críticos. 

Enxurradas e 
deslizamentos/movime
ntação do solo.  

 Precipitação de intensidade 
acima da capacidade de 
escoamento do sistema, aliado 
ao escoamento superficial 
elevado bem como ao 
funcionamento deficitário do 
sistema. 

Inundações 
 Transbordamento e córregos e 

rios em períodos de chuva 
intensa. 

Rompimento de 
tubulações 

 Precipitação de intensidade 
acima da capacidade de 
escoamento do sistema; 

 Entupimento das tubulações; 
 Dimensionamento inadequado 

aliado a falta de manutenção das 
tubulações e excesso de 
resíduos depositados ou ainda 
ações de vandalismo e/ou 
sinistros. 

7.4 Indicadores de Desempenho  

Objetivando uma avaliação e acompanhamento das ações propostas para a execução do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, deverão ser aplicados indicadores visando oportunizar 

resultados visíveis e numéricos acerca do andamento da execução das propostas. O 

estabelecimento de indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão municipal, será 

condicionado a uma periodicidade definida, com base nos dados referentes ao período dos 12 

meses anteriores ao mês de referência, salvo especificações. Além de que, é de fundamental 

importância a confiabilidade dos dados utilizados nos cálculos. 

Assim, com vistas a fornecer um conjunto de referência de indicadores gerenciais de 

desempenho, que se constitua em um instrumento de efetivo apoio à gestão e fiscalização da 

operação dos sistemas de saneamento do município, apresenta-se nos quadros seguintes, uma 
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série de indicadores que deverão constar no banco de dados do sistema de informação, 

categorizados em macro áreas. A elaboração dos indicadores ficará a cargo dos setores 

responsáveis, existentes ou a serem instituídos. 

Quadro 29. Indicadores dos serviços de abastecimento de água potável 

Descrição Validação dos dados Como calcular Unidade Periodicidade 

Consumo médio per capita 
Calcular a quantidade 
média diária de água 
consumida por habitante 

Quantidade total de água 
consumida por dia / Nº de 
habitantes 

L/hab. dia Mensal 

Índice de Atendimento 
urbano 

Mensurar o percentual da 
população urbana atendida 
por solução adequada de 
abastecimento de água 

(População urbana atendida 
por rede de distribuição de 
água/População urbana 
total do município) x 100 

% Anual 

Índice de atendimento total 

Mensurar o percentual da 
população atendida por 
solução adequada de 
abastecimento de água 

(População total atendida 
por rede de distribuição de 
água/População total do 
município) x 100 

% Anual 

Índice de perdas na 
distribuição 

Todos os volumes serão 
indicados pelos relatórios 
gerenciais 

(Volume de água produzido-
Volume de água 
consumido) / (Volume de 
água produzido) X100 

% Anual 

Índice de reclamações por 
intermitência 

Mensurar o percentual de 
reclamações por parte da 
população 

(Quantidade de 
reclamações relativas à falta 
de água no período de 
referência) / (Número de 
economias ativas de água) 
X100 

% Semestral 

Índice de atendimento aos 
padrões de potabilidade 

Mensurar o percentual de 
amostras em acordo com o 
padrão de potabilidade 
 

(Nº de amostras em acordo 
com o padrão de 
potabilidade para coliformes 
totais) / (Nº de amostras 
totais realizadas para 
coliformes totais) X100 

% Semestral 

Índice de conformidade da 
quantidade de captações 
outorgadas 

Verificar o atendimento do 
número de captações 
outorgadas ao número de 
captações outorgáveis 

Nº de captações outorgadas 
/ Nº de captações 
outorgáveis 

% Semestral 

Índice de atendimento aos 
padrões de potabilidade 

Verificar o atendimento às 
exigências estabelecidas na 
Portaria 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde, 
referentes ao padrão de 
coliformes totais 

(Nº de amostras de 
coliformes totais dentro do 
padrão de potabilidade / Nº 
de amostras de coliformes 
totais realizadas) x 100 

% Mensal 

Índice de sustentabilidade 
financeira 

Verificar a autossuficiência 
financeira do município com 
o abastecimento de água 

(Arrecadação própria com o 
abastecimento de água / 
Despesa total com o 
abastecimento de água) x 
100 

% Semestral 

Índice de perdas de 
faturamento 

Mensurar os volumes não 
faturados 

[(Volume de água produzido 
– Volume de água faturado)/ 
Volume de água produzido] 
x 100 

% Mensal 

Índice de regularidade 
Avaliar a regularidade do 
fornecimento de água no 
sistema de abastecimento 

(Economias ativas não 
atingidas por paralisações e 
interrupções sistemáticas no 
abastecimento de água / Nº 
de economias ativas totais) 
x 100 

% Mensal 

Índice de hidrometração 

Quantificar os hidrômetros 
existentes nas ligações de 
água, a fim de minimizar o 
desperdício e realizar a 
cobrança justa pelo volume 
de água consumido 

(Quantidade de ligações 
ativas de água com 
micromedição/ Quantidade 
de ligações ativas de água) 
x 100 

% Anual 

Índice de capacidade de 
tratamento 

Verificar a capacidade de 
tratamento do sistema 
distribuidor de água 

(Volume de água tratado / 
Volume de água produzido) 
x 100 

% Semestral 
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Quadro 30. Indicadores dos serviços de esgotamento sanitário 

Descrição Validação/descrição dos 
dados Como calcular Unidade Periodicidade 

Índice de fossas sépticas 
construídas 

Mensurar a cobertura por 
sistemas individuais de 
tratamento 

(N° de fossas sépticas 
construídas) / (N° total de 
residências) x 100 

% Semestral 

Índice de cobertura por 
rede coletora de esgotos 

Mensurar a cobertura por 
sistemas coletivo de 
tratamento de esgotos 

(Número de domicílios 
urbanos atendidos por 
rede coletora) / (Número 
total de domicílios 
urbanos) 

% Anual 

Índice de casos de doenças 
por contaminação fecal 

Mensurar os casos de 
doenças por contaminação 
fecal 

(Número de casos de 
doenças por contaminação 
fecal) / (Número de casos 
de doenças) *100 

% Anual 

Índice de tratamento de 
esgotos 

Mensurar a quantidade de 
economias ligadas ao 
sistema de tratamento de 
esgotos 

(Número de economias 
residenciais ativas ligadas 
ao sistema de coleta de 
esgotos afluentes às 
estações de tratamento de 
esgotos) / (Número de 
economias ligadas ao 
sistema de esgotos) 

% Anual 

Índice de qualidade do 
efluente tratado 

Mensurar a qualidade do 
esgoto tratado 

(Número de análises de 
DBO em desacordo com a 
Resolução CONAMA 
430/2011 no ano) / 
(Número de análises de 
DBO realizadas) x 100 

% Semestral 

Índice de atendimento aos 
padrões de lançamento e 
do curso d’água receptor 

Verificar o atendimento das 
amostras de demanda 
bioquímica de oxigênio 
(DBO) aos padrões  

(Nº de amostras de DBO 
em conformidade com as 
resoluções / Nº de 
amostras de DBO  
realizadas) x 100 

% Mensal 

Índice de sustentabilidade 
financeira 

Verificar a autossuficiência 
financeira do município com 
o esgotamento sanitário 

(Arrecadação própria com 
o sistema de esgotamento 
sanitário / Despesa total 
com o sistema de 
esgotamento sanitário) x 
100 

% Semestral 

 

Quadro 31. Indicadores dos serviços relacionados ao gerenciamento dos resíduos sólidos 

Descrição Validação/descrição dos dados Como calcular Unidade Periodicidade 

Cobertura de serviço 
de coleta de resíduos 
sólidos urbanos 

nº i.atend= quantidade de imóveis 
atendidos pela coleta de resíduos 
sólidos urbanos 
nºi.edif= quantidade imóveis 
edificados 

º �.º �. � ×  % Semestral 

Reclamações 
relativas à qualidade 
dos serviços 
prestados na coleta 
dos resíduos 
domiciliares 

Atend R= nº reclamações 
atendidas no ano 
Pop. Abast R= População 
atendida na coleta de resíduos 
domiciliares 

�. � ×  

 
% Anual 

Taxa de recuperação 
de materiais 
recicláveis 

V (RR) = volume coletado em 
kg/dia considerando a média 
durante o ano, para os resíduos de 
materiais recicláveis aproveitados. 
V (RDO + RDU) = volume coletado 
em kg/dia considerando a média 
durante o ano, dos resíduos 
domésticos coletados. 

���  ×  % Semestral 
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Descrição Validação/descrição dos dados Como calcular Unidade Periodicidade 

Massa coletada per 
capita de acordo com 
a população urbana 

V(RDO) = volume coletado em 
kg/dia considerando a média 
durante o ano para resíduos 
domésticos. 
Pop.total U= população área 
urbana 

�  ×  

 
(kg/hab./ano) Anual 

Massa de RCC 
(resíduo construção 
civil) per capita de 
acordo com a 
população urbana 

V (RCC) = volume coletado em 
kg/dia de resíduos oriundos da 
construção civil, considerando a 
média durante o ano 
Pop.total = população total do 
município 

�  ×  (kg/hab./dia) Anual 

 

Quadro 32. Indicadores dos serviços relacionados à drenagem urbana 
Indicador Validação/descrição dos dados Equação para cálculo Unidade Periodicidade 

Indicador de 
eficiência do 
sistema de 
macrodrenagem 

Nºi.ating. = nº de imóveis atingidos 
por inundação no ano 
Nºi.a.ating. = nº de imóveis 
anteriormente atingidos por 
inundação. 

º �. �º �. . �  ×  

 
% Anual 

Índice de eficiência 
do sistema de 
Drenagem 

NºfalhasD= nº de pontos falhos 
identificados na rede de drenagem 
Trede D= extensão total da rede 
de drenagem 

º ℎ  ×  

 
% Anual 

Índice de 
atualização de 
Cadastro técnico 

Redecad = extensão de rede 
cadastrada 
Redetotal = extensão de rede total 

��   ×  

 
% Mensal 

Índice de cobertura 
por sistema de 
drenagem em ruas 
pavimentadas na 
área urbana 

Viadren= extensão de vias 
pavimentadas com sistema de 
drenagem, na área urbana 
Tvias= extensão total de vias 
pavimentadas na área urbana 

�   � ×  

 
% Anual 

 

Quadro 33. Indicadores de planejamento 

Indicador Validação/descrição dos dados Equação para cálculo Unidade Periodicidade 

Indicador das 
ações 
desenvolvidas no 
PMSB para 20 
anos 

Nºaçõesatin = indica o número de 
ações que foram desenvolvidas 
durante o período, tendo por base o 
plano de ações. 
Nºaçõestotais= reflete o número 
de ações totais que se pretende 
realizar ao longo de 20 anos. 

�çõ �º çõ �  ×  % Anual 

Indicador das 
ações 
desenvolvidas para 
o período 

Nºaçõesatin = indica o número de 
ações que foram desenvolvidas 
durante o período, tendo por base o 
plano de ações. 
Nºaçõesperíodo= reflete o número 
de ações estabelecidas para o 
período (curto prazo). 

�çõ �º çõ i  ×  % Semestral 

Taxa de 
empregados totais 
(prefeitura + 
terceirizados) 
atendendo a 
população 

Nº func = nº de funcionários 
atuando no setor 
Nº pop.total = população total do 
município 

º   ×  

 

empregados/ 
1.000 hab. Anual 
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Quadro 34. Indicadores de custo e faturamento 

Descrição Validação/descrição dos dados Como calcular Unidade Periodicidade 

Custo da produção 
de água 

CmensalA= custo total mensal 
para a produção de água (R$) 
Vágua = volume faturado mensal 
(m³) 

� á  R$/m³ Mensal 

Faturamento de 
água 

Fágua = faturamento total mensal 
de água 
Vconsumido = volume mensal 
consumido 

�á �  R$/m³ Mensal 

Faturamento de 
esgoto 

TarrecE – Coperac = total de 
arrecadação – total despesas 
operacionais 
T arrec = total arrecadação 

�������−� �����������  ×   R$/m³ Mensal 

Faturamento com 
relação a prestação 
dos serviços de 
manejo de resíduos 
sólidos urbanos 

T arrecR = total de arrecadação 
com relação ao  manejo de 
resíduos sólidos urbanos 
CgastoR = custos na prestação de 
serviços de manejo de resíduos 
sólidos 

��  ×  % Anual 

Despesa per capita 
com manejo de 
RSU em relação à 
população urbana 

CtotalR = custo do atendimento 
dos serviços de manejo de RSU 
pop.totalU = população total 
urbana 

�  ×  R$/hab. Anual 

Considerando o exposto neste capítulo, bem como a criação de indicadores com dados 

primários, será imprescindível a existência de um banco atualizado de dados com relação aos 

eixos do saneamento básico. Contudo, também poderão ser empregados indicadores já 

existentes previamente, citando-se como o exemplo o banco de dados do SNIS (Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento), o qual apresenta uma relação de dados e 

indicadores referentes à prestação dos serviços de saneamento em nível de município, embora 

a alimentação das informações ocorra por porte da municipalidade. Deste modo, sugere-se que 

o sistema do SNIS seja mantido atualizado e que represente com fidedignidade a situação do 

município quanto ao saneamento básico, inclusive para fins comparativos. 
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9. ANEXOS 

A. ARTS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

B. REGISTRO FOTOGRÁFICO E PRESENCIAL DOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA 

PÚBLICA 

C. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA SEDE MUNICIPAL 
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ANEXO A. ARTS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
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ANEXO B. REGISTRO FOTOGRÁFICO E DE 

PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA 
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ANEXO C. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA 

SEDE MUNICIPAL 

 




