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1. INTRODUÇÃO 

A necessidade de uma política de saneamento ambiental no Município de São Miguel 

das Missões, localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com população de 7.656 habitantes 

(IBGE, 2000), aliada à precariedade das condições sanitárias e, principalmente, à decisão 

política da Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões de ampliar o acesso e melhorar a 

qualidadedos serviços de saneamento ambiental, motivaram o Serviço xxxxxxx ( Ver se tem 

Corsan), e outros órgãos governamentais, além da população do município, a dar início a um 

processo de discussão, de forma organizada, participativa e democrática, para formular e 

implementar uma política de saneamento ambiental para o município. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável integra a dimensão ambiental ao 

desenvolvimento socioeconômico, neste final de século como expressão contemporânea da 

noção de progresso. A busca de soluções para os problemas ambientais tornou-se uma 

prioridade no Brasil e no mundo. Organismos financeiros internacionais consideram a atenção 

para com o meio ambiente, um critério básico na implementação de seus programas.  

O modelo de desenvolvimento brasileiro acelerou o processo de urbanização, 

ocasionando rápida concentração de renda e de população, o que sobrecarregou a estrutura 

das cidades, elevando os índices de pobreza e agravando os problemas ambientais.  

Saneamento ambiental envolve o conjunto de ações técnicas e socioeconômicas, 

entendidas fundamentalmentecomo de saúde pública, tendo por objetivo alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental, compreendendoo abastecimento de água em quantidade 

e dentro dos padrões de portabilidade vigentes, o manejode esgotos sanitários, de águas 

pluviais, de resíduos sólidos e emissões atmosféricas, o controle ambiental devetores e 

reservatórios de doenças, a promoção sanitária e o controle ambiental do uso e ocupação do 

solo eprevenção e controle do excesso de ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar 

as condições de vidaurbana e rural.  

Imprescindível, neste processo, é a estruturação de políticas municipais de meio 

ambiente, para que os governos locais encontrem, em conjunto com a comunidade, caminhos 

saudáveis para seu crescimento, superando o discurso tradicional de progresso a qualquer 

preço, questionando o desperdício e estabelecendo relação equilibrada com o meio ambiente.  

É no município que vêm se manifestar os grandes problemas ambientais, agravados 

pelo ritmo da urbanização. No nível da administração local, a participação popular e a tão 

necessária democratização são efetivamente possíveis, ou podem progredir com rapidez.  

É necessário assumir a urgência da ação. Ação que demanda criatividade, decisão 

política e ampliação dos mecanismos de participação da comunidade para atender às suas 
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necessidades básicas, proteger os recursos naturais e incluir considerações ambientais nas 

decisões relativasao desenvolvimento municipal. Adotar um novo posicionamento frente à 

questão exige passar de uma abordagem pontual para uma abordagem sistêmica, baseada em 

ações integradas e participação comunitária. 

Os recursos hídricos que correm em áreas urbanas sofrem ações poluidoras variadas, 

que afetam os sistemas de abastecimento de água e de drenagem pluvial. O processo de 

urbanização exige movimentação de terra - aterros e desaterros - que frequentemente 

provocam assoreamento nos fundos dos rios, em lagoas e represas, aumentando o risco de 

ocorrência de inundações e ainda obstrução da drenagem urbana.  

Outro problema básico de saneamento diz respeito ao lixo e à limpeza urbana. A 

disposição final nos lixões a céu aberto é fator de degradação ambiental e de proliferação de 

vetores e doenças, a eliminação de depósitos clandestinos de lixo é benéfica para a saúde 

pública e a prática da coleta seletiva reduz o volume de resíduos lançados nos aterros 

sanitários, ampliando sua vida útil. 

 

MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL  

 a) Ação local, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

A Política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo promover a melhoria da 

qualidade de vida, implementando ações locais que possibilitem a utilização consciente dos 

recursos naturais e a redução de rejeitos e desperdícios.  

Considerando os textos constitucionais e a necessidade de ter como referência à 

diversidade e especificidade das realidades locais, a política municipal de meio ambiente deve 

fundamentar-se em alguns princípios básicos:  

 internalizar o meio ambiente como bem público;  

garantir o acesso à informação e à participação da comunidade nas questões que 

afetam a sua qualidade de vida;  

 compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção dos recursos 

naturais;  

ter compromisso com a qualidade de vida da população.  

O diagnóstico ambiental do município deve orientar o diálogo com os setores 

envolvidos, definindo ações necessárias à correção dos problemas levantados e buscando 

priorizar medidas tais como o controle de empreendimentos e loteamentos, tratamento de 

esgotos, a reciclagem de resíduos, os programas especiais para a pobreza crítica, além de 

opções pelo transporte coletivo e arborização de ruas.  
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A participação dos municípios no sistema de gestão ambiental exige que os governos 

locais se fortaleçam como instâncias de decisão e planejamento, capacitando-se para 

desenvolverem políticas próprias e adotarem procedimentos ambientalmente corretos. Para 

tanto, precisam ajustar a sua estrutura administrativa, as normas tributárias, a estrutura do 

poder local, o processo de desenvolvimento e as suas relações institucionais e jurídicas.  

É papel de o município constituir-se em fórum permanente de discussão da questão 

ambiental em nível local, buscando, em conjunto com os diversos setores e forças envolvidas, 

definir políticas próprias para a proteção do seu meio ambiente e para o desenvolvimento 

sustentável. Cabe à União e ao Estado apoiar e subsidiar tecnicamente as ações municipais, 

inserindo-as no contexto federativo.  

Sob o ponto de vista da sustentabilidade, ao planejar o desenvolvimento em seu 

território, os municípios devem considerar simultaneamente cinco aspectos:  

- social - entendido como o processo de desenvolvimento voltado para uma nova 

concepção de crescimento, com melhor distribuição de renda;  

- econômico - representado pela alocação e gestão mais eficientes dos recursos 

públicos;  

- ambiental - adequada utilização dos recursos naturais, que tem por base a redução 

do volume de resíduos e dos níveis de poluição, a pesquisa e implantação de tecnologias de 

produção limpas e a definição das regras para proteção ambiental;  

- espacial - significando equilibrar as relações entre os espaços rurais e urbanos 

através de uma melhor distribuição de uso do solo, evitando a concentração espacial das 

atividadeseconômicas e a destruição de ecossistemas e,promovendo o manejo adequado dos 

projetos agrícolas;  

- cultural - com vistas ao respeito às tradições culturais da população urbana e rural, 

valorizando cada espaço e cada cultura. Cada município é um espaço territorial único, 

resultante das inter-relações e conflitos entre as forças sociais que ali atuam. A política 

ambiental voltada para o desenvolvimento sustentável deve considerar a diversidade dos 

quadros natural, cultural, sócio-político e histórico de cada município.  

 

1.1. OBJETO 

Este relatório apresenta o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, cuja 

elaboração teve por base as diretrizes da Lei Federal n.º 11.445/07, na persecução das 

soluções para os problemas encontrados na prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico. 
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Para efeitos da Lei Federal n.º 11.445/07, considerou-se o SANEAMENTO 

BÁSICO, como um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

 Abastecimento de Água Potável; 

 Esgotamento Sanitário; 

 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas; 

 Controle de Vetores. 
 

Portanto, este relatório tambémcumpre os efeitos de PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO para as finalidades previstas nocitado diploma federal. O presente 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO obedece às prescrições da Lei Federal n.º 

11.445/07. 
 

1.2. CONCEITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Abastecimento de Água Potável 

Constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações necessárias ao 

abastecimentopúblico de água potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição. 
 

Esgotamento Sanitário 

Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. 
 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Constituído de conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário 

da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Constituído do conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento 

de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 

urbanas. 
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Controle de Vetores 

Constituído do conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais tanto 

no que se refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou 

epidemias veiculadas pelo meio ambiente, como no tocante ao seu potencial de promover o 

aperfeiçoamento de condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem estar 

dapopulação urbana e rural. 

 

1.3. COMPETÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO PMSB 
 

1.3.1. Titularidade Municipal 

Os serviços de saneamento ambiental são de interesse local e o município deve ter a 

competência para organizá-los e prestá-los, sendo então o seu titular. A Política Municipal 

de Saneamento Ambiental deve partir do princípio de que o município tem autonomia e 

competência para organizar, regular, controlar e promover a realização dos serviços de 

saneamento ambiental de natureza local, no âmbito de seu território, podendo fazê-lo 

diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, associado com outros municípios ou 

não, respeitando as condições gerais estabelecidas na legislação nacional sobre o assunto 

(BRASIL, 1999; MORAES e BORIA, 2001; FNSA, 2003). 

É no município que vêm se manifestar os grandes problemas ambientais, agravados 

pelo ritmo da urbanização. Cada cidade deve se interessar pela manutenção de sua qualidade 

de vida e pela qualidade ambiental, essa forma de riqueza que a natureza oferece 

gratuitamente. Do ponto de vista da ciência ambiental, as cidades são ecossistemas 

modificados pela ação humana, que rompem os equilíbrios preexistentes, provocam poluição 

e a necessidade de se dispor os resíduos da produção e do consumo em escala distinta dos 

ecossistemas naturais. 

O município é local privilegiado para o tratamento dos problemas ambientais que 

afetam diretamente a qualidade de vida e que se manifestam no território municipal, tornando 

efetivamente possíveis à participação popular e a democratização da questão ambiental. 

A gestão municipal deverá ser baseada no exercício pleno da titularidade e da 

competência municipal, na implementação de instâncias e instrumentos de participação 

econtrole social sobre a prestação dos serviços em nível local, qualquer que seja a natureza 

dos prestadores, tendo como objetivo maior, promover serviços de saneamento justo, do 

ponto de vista social. 
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1.4. DEFINIÇÃO DA REGULAÇÃO DO PMSB 

Cabe ao Conselho Municipal, e as demais instâncias municipais competentes, 

regular, avaliar e realizar o controle da prestação dos serviços de saneamento ambiental, 

mediante apoio técnico de instituição capacitada. Essa instituição pode ser municipal, resultar 

de associação entre municípios ou pertencer ao governo estadual. 

Complementando, revela-se indispensável, ainda, a instituição dos órgãos 

reguladores, fiscalizadores e de controle social, que poderá ser prestado diretamente ou 

autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e 

fiscalização, bem como os procedimentos da sua atuação. 

No que tange à constituição do Órgão Regulador, exigido pela Lei Federal nº 

11.445/2007, que aconselha a participação popular, a Lei Municipal (estabeleceu e/ou 

estabelecerá) como Órgão Regulador, o que é denominado de Conselho Municipal (Cidades 

e/ou Saneamento Ambiental), delegando à Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Rio Grande do Sul – AGERGS, a regulação dos serviços públicos 

delegados de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário. 
 

1.4.1. Objetivos: 

 Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação de serviços e para a satisfação 

dos usuários; 

 Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

 Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária, mediante mecanismo que induzam a eficiência e eficácia 

dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 
 

1.4.2. Da Agencia Reguladora 

O Poder Executivo (celebrou e/ou não celebrou) convênio de cooperação com o 

Estado do Rio Grande do Sul, em consonância com o art. 241 da Constituição Federal, o qual 

definiu a forma da atuação associada nas questões afetas ao saneamento básico do Município, 

com vistas a delegar à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 

Rio Grande do Sul - AGERGS a regulação dos serviços públicos delegados de abastecimento 

de água potável e de esgotamento sanitário. 
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1.4.3. Do Conselho Municipal 

O Poder Executivo (formou e/ou não formou) o Conselho Municipal da Cidade, ou 

“similar”, tomando por referência a estrutura geral do Conselho das Cidades em âmbito 

nacional. É importante que os municípios utilizem como referência as recomendações da 

publicação produzida pela Secretaria Executiva do Conselho das Cidades, de título “Um 

Exercício de Gestão Democrática”, que dentre outras informações, traz orientações mais 

concretas sobre a constituição de Conselhos, nos Estados e Municípios, para embasar as 

discussões junto à população. 

Já com relação à estrutura de composição do Conselho Municipal da Cidade, a 2ª 

Conferência Nacional  das Cidades deliberou que os conselhos municipais das cidades devem 

garantir a proporcionalidade de 60% dos membros da Sociedade Civil e 40% do Poder 

Público, entretanto, tal deliberação não se trata de uma imposição. Os segmentos devem 

seguir se possível, os mesmos componentes do Conselho, em âmbito nacional (quais sejam: 

poder público, entidades de movimentos populares, empresariais, de trabalhadores, entidades 

profissionais, acadêmicas e de pesquisa e organizações não-governamentais), sendo que a 

eleição das entidades integrantes de cada segmento ocorrerá de acordo com aquelas existentes 

no município. 

 

2. PLANEJAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO 

2.1. METODOLOGIA APLICADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO 

A metodologia utilizada para a elaboração do Plano envolveu a formação de duas 

instâncias, a saber: 
 

2.1.1. Grupo Executivo, composto: 

Coordenador (a) Geral do PMSB:  

Fulano de tal – Sec./Técnico da Área 

Responsável (a) Técnico do PMSB:  

Fulano de tal – Engenheiro Civil 

Membros do Grupo Executivo:  

Fulano de tal – Sec./Técnico da Área Ambiental 

Fulano de tal – Sec./Técnico da Área de Saúde 

Fulano de tal – Sec./Responsável pelosProjetos 

Fulano de tal – Fiscal de Obras, Posturas e outros 

Fulano de tal – Enfermeira 

Fulano de tal – Assessor Jurídico 
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Fulano de tal – Engenheiro Agrônomo e/a Técnico Agrícola 

Fulano de tal – Pesquisadores 

Fulano de tal – Professores (Geógrafo, Biólogo) 

Fulano de tal – Professores (Químico) 

2.1.2. Comitê Consultivo 
 

O Comitê Consultivo é uma instância formada por representantes (autoridades e/ou 

técnicos) das instituições do Poder Público Municipal, Estadual e Federal/Nacional, 

relacionadas com o saneamento ambiental: 

Fulano de tal – Membro do Conselho Mun. De Saneamento Ambiental 

Fulano de tal – Membro do Conselho Mun. De Meio Ambiente 

Fulano de tal – Membro do Conselho Mun. De Saúde 

Fulano de tal – Membro do Conselho Mun. De Assistência Social 

Fulano de tal – Rep. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Fulano de tal – Rep. OAB/CREA 

Fulano de tal – Entidade de Defesa do Consumidor - PROCON 

Fulano de tal – Responsável pelos Movimentos Populares 

Fulano de tal – Responsáveldas Organizações da Sociedade Civil – ACIS 

(Associação Comercial, Industrial e de Serviços) 

Fulano de tal – Responsávelpelo Prestador de Serviços Água - CORSAN, 

recolhimento de lixo e outros. 

 

O Grupo Executivo teve como Atribuições realizar: 

 Diagnóstico da situação do saneamento ambiental e de seus serviços no município; 

 Avaliação dos estudos, dos projetos e dos planos existentes dos diferentes 

componentes do saneamento ambiental; 

 Proposição de ações para a implementação ou a melhoria dos serviços de 

saneamento ambiental do ponto de vista técnico e institucional. 

 

O Comitê Consultivo teve como Atribuições: 

 Discutir e avaliar, a cada dois meses, o trabalho produzido pelo Grupo Executivo; 

 Criticar e sugerir alternativas, caso necessário, auxiliando o trabalho do Grupo 

Executivo na elaboração do Plano; 
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 Avaliar o andamento dos trabalhos do ponto de vista de viabilidades técnica, 

operacional, financeira e ambiental, buscando promover as ações integradas de 

saneamento ambiental. 

 

2.2. CONTROLE SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO: 

A Lei n° 11.445/2007 estabelece o controle social como um de seus princípios 

fundamentais e o define como sendo o “conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 

saneamento básico. 

O tema da participação é um elemento estratégico do conteúdo da Proposta 

Metodológica, uma vez que é neste documento que se apresenta o modo como se dará a 

participação da sociedade no processo de elaboração do PMSB.  

O importante é compreender que o envolvimento e o engajamento da sociedade 

local, por meio das organizações atuantes na área habitacional e urbana, sãoessenciais para 

garantir a pactuação de estratégias de ação e o comprometimento com as propostas que serão 

definidas no Plano. 

Ser oriundo de um processo participativo, no qual a representação popular, através de 

seus diversos segmentos, teve vez e voz de para levantar problemas e propor soluções, essa é 

a característica que da legitimidade a uma ação de planejamento. Além disso, foi construído 

por um amplo conjunto de cidadãos das mais diversas procedências, o plano será consequente, 

isto e, capaz de gerar ações de real impacto sobre a problemática, as quais decorrerão de 

iniciativas propostas e pactuadas por um amplo leque de representação popular. Assim, esta 

participação assume extrema importância para o processo de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, e a colaboração de pessoas pertencentes não somente ao setor publico, 

mas especialmente membros da sociedade civil organizada, através da representação destas 

entidades presentes no Conselho, tornam-se imprescindível. 

A “participação cidadã” pressupõe uma relação de troca entre gestão municipal e 

população, a partir da qual se torna possível construir um conhecimento conjunto sobre a 

cidade, resultando na elaboração de projetos coletivos. Trata-se de criar condições para que se 

realize um intercâmbio de saberes: de um lado, os que detêm um “conhecimento técnico” 

sobre a realidade urbana e que estão no Governo, e do outro lado, um “saber popular”, fruto 

da vivência que a população tem dos problemas da cidade e da sua capacidade de apontar 

soluções. 
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Obviamente, a participação da sociedade não pode ocorrer de um modo 

descontrolado, o que só conduziria a frustrações desnecessárias. Nossa proposta seguiu o 

modelo sugerido pelo Guia que não pretende descrever todas as possíveis formas de 

participação, mas sim apresentou pautas básicas de atuação que serviram para alcançar os 

objetivos. Para tanto entre os três modos básicos de participação ora relacionados acolhemos a 

sugestão do “S”: 

D - Participaçãodireta da comunidade implicada por meio de apresentações, debates, 

pesquisas e qualquer meio de expressar opiniões individuais ou coletivas; 

S - Participação em fases determinadas da elaboração do PMSB por meio de 

sugestões ou alegações, apresentadas na forma escrita; 

T - Participação por meio de grupos de trabalho. 
 

 

2.3. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO. 
 

 

Cronograma das Atividades de Elaboração do PMSB 

 

1ª Reunião PMSB 
 

 

2ª Reunião PMSB 

 

Audiência Pública 

 

Prazo: 30 dias 
 

Prazo: 30 dias 
 

Prazo: 30 dias 
 

Aprovar o Cronograma de 

Atividades.  

Avaliar o andamento dos 

trabalhos quanto aos 

aspectos de viabilidade 

técnica, operacional, 

financeira, social, ambiental 

e institucional, buscando 

promover a integração das 

ações de saneamento 

ambiental. 

 

 

Grupo Executivo e Comitê 

Consultivo, que estiveram 

reunidos para o debate do 

Plano, expressando as 

opiniões individuais e/ou 

coletivas sobre os conteúdos 

que vão integrar o Relatório 

Técnico Final do PMSB: 

 

Grupo Executivo e Comitê 

Consultivo, bem como, a 

Participação Cidadã e demais 

interessados envolvidos na 

elaboração do PSMB, e,na 

APROVAÇÃO do Plano 

Municipal de Saneamento 

Básico de Santa Bárbara do 

Sul, onde expressarão as 

opiniões individuais e/ou 

coletivas sobre o Relatório 

Técnico Final do PMSB 

Fonte: LC Banco de Serviços e Consultoria Ltda. 
 

2.4. O PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA O PMSB 

A elaboração do Plano, para a concretização desta fase foi desenvolvido um plano 

de comunicação com os seguintes objetivos: 
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 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os 

objetivos e desafios do Plano; 

 Disponibilizar as informações necessárias à participação qualificada da sociedade nos  

processos decisórios do Plano; e 

 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da 

fiscalização e regulação dos serviços de saneamento básico.  

 
 

 

2.5. QUADRO GERAL DE ETAPAS 

As etapas e as atividades previstas para a elaboração, a aprovação, a 

institucionalização e a implementação do Plano estão apresentadas: 

 

 

Plano de Comunicação 

Fonte: Prefeitura Municipal de xxxxxx, 2010. 
 

 

DESTINO 

 

CONTEÚDO 

 

FONTE 

 

CANAL 

 

FREQUÊNCIA 

 

ARMAZENAMENTO 

 

 

Grupo 

Executivo 

 

Informar o 

andamento e 

convite para 

Reuniões de 

trabalho e 

Audiência 

Pública 

 

Prefeitura e 

Grupo 

Executivo e 

cronograma 

de 

elaboração 

do PMSB 

 

Memorando, 

telefone, 

 e-mail 

 

 

Sempre que 

necessário 

 

 

Arquivo/ 

Banco de Dados 

 

 

Comitê 

Consultivo 

 

Informar o 

andamento e 

convite para 

Reuniões de 

trabalho e 

Audiência 

Pública 

 

Prefeitura e 

Grupo 

Executivo e 

cronograma 

de 

elaboração 

do PMSB 

 

Memorando, 

telefone, 

 e-mail 

 

 

Sempre que 

necessário 

 

 

Arquivo/ 

Banco de Dados 

 

 

 

Prefeito 

 

 

 

Informar o 

andamento 

do trabalho 

 

Prefeitura e 

Grupo 

Executivo e 

cronograma 

de 

elaboração 

do PMSB 

 

 

 

Reuniões 

 

 

Sempre que 

necessário 

 

 

Arquivo/ 

Banco de Dados 

 

 

 

População 

 

Informar o 

andamento e 

fazer convite 

para 

discussão, 

pactuação e 

aprovação do 

PMSB 

 

Prefeitura e 

Grupo 

Executivo e  

cronograma 

de 

elaboração 

do PMSB 

 

 

Rádio/ 

Jornal/ 

Cartaz/ 

 

 

No mínimo 

periodicidade  

mensal a cada 

etapa 

 

 

 

Arquivo/ 

Banco de Dados 
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ETAPAS 

 

ATIVIDADES 

 
 

1ª Etapa: 

Fundamentos 

 Formação de duas instâncias para elaboração do Plano: Grupo 

Executivo e Comitê Consultivo. 

 Apresentação docronograma de atividades e os procedimentos para 

a elaboração do PMSB. 

 
 

2ª Etapa: 

Propostas 
 

 Reunião com a representação do Grupo Executivo e do Comitê 

Consultivo, para debater do Plano, expressando as opiniões 

individuais e/ou coletivas sobre os conteúdos que vão integrar o 

Relatório Técnico Final do PMSB. 

 

3ª Etapa: 

Aprovação 
 

 Recomenda que seja aprovado pela Câmara Municipal, mas que 

também pode ser aprovado por decreto do prefeito. 

 

 

4ª Etapa: 

Institucionalização 

 Realizar as alterações administrativas necessárias paraimplementar 

o Plano. 

 Realizar previsões orçamentárias. 
 
 

5ª Etapa 

Implementação 

 

 

 Implementar as ações propostas no Plano Saneamento Ambiental 

Fonte: Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxx, 2010. 
 

2.6. SÃO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO: 
 

 

2.6.1. Universalidade 

As ações e serviços de saneamento ambiental, além de serem, fundamentalmente, de 

saúde pública e de proteção ambiental, são também bens de consumo coletivo, essenciais a 

vida, direito social básico e dever do Estado. Assim, o acesso aos serviços de saneamento 

ambiental deve ser garantido a todos os cidadãos mediante tecnologias apropriadas à realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental. 
 

2.6.2. Integralidade das Ações 

 

As ações e os serviços de saneamento ambiental devem ser promovidos de forma 

integral, em face da grande inter-relação entre as diversas componentes (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, controle 

ambiental de vetores e reservatórios de doenças). Muitas vezes, a efetividade, a eficácia e a 

eficiência de uma ação de saneamento ambiental dependem da existência de suas outras 

componentes. O exemplo clássico refere-se à execução de um sistema de abastecimento de 

água em uma localidade, sem equacionar o destino dos esgotos sanitários gerados. Tal 
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procedimento promove a insalubridade do meio e, consequentemente, problemas de saúde 

pública. Os sistemas também devem ser implantados prescrevendo todas as suas fases, de 

forma que atinja o seu objetivo de promover a saúde da população. Assim, no caso de um 

sistema de esgotamento sanitário, o serviço a ser implantado deve contemplar desde a coleta 

até o destino final adequado dos dejetos e águas servidas, mesmo que esse sistema venha a ser 

executado de forma gradual. 

Deve-se, então, garantir a oferta e a prestação de serviços de saneamento ambiental 

de forma a abranger todas as suas fases e componentes, visando garantir a efetividade, a 

eficácia e a eficiência das ações. 
 

 Equidade 

A equidade diz respeito a direitos iguais, independente de raça, credo, situação 

socioeconômica, ou seja, considera que todos os cidadãos têm direitos iguais no acesso a 

serviços de saneamento ambiental de boa qualidade. As taxas ou tarifas cobradas pelos 

serviços devem ser criteriosamente e democraticamente definidas, devendo se constituir em 

mais um instrumento de justiça social e não fator de exclusão de acesso aos serviços. 

 

2.7. SÃO TAMBÉM PRINCÍPIOS DA POLÍTICA: 
 

2.7.1. Participação e Controle Social 

 A ideia de participação social impõe a presença explícita e formal no interior do 

aparato estatal dos vários segmentos sociais, de modo a tornar visível a diversidade e 

muitas vezes contradições de interesses e projetos. A ideia suscita e se associa à noção 

de controle social do Estado, por oposição ao controle privado ou particular, exercido 

por grupos com maior poder de acesso e influência (MORAES e OLIVEIRA FILHO, 

2000). 

 A participação da sociedade, entendida como um processo que visa estimular e 

contribuir com os indivíduos e grupos sociais no sentido de desenvolverem senso de 

responsabilidade e de urgência com relação aos problemas sociais para assegurar a 

ação apropriada e a tomada de decisão para solucioná-los, mostra-se imprescindível 

para a melhoria das condições de salubridade ambiental e dos serviços de saneamento 

ambiental (PORTO, 1996). 

2.8. SÃO OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: 
 

Tendo como objetivo garantir a transparência na gestão da coisa pública desde a 

definição das prioridades na decisão das políticas até os resultados das ações, pode-
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seconsiderar duas dimensões distintas de controle social dos serviços públicos de saneamento 

ambiental: 
 

 Na primeira, a dimensão de cidadão se materializa na participação dos sujeitos 

políticos, com representantes de outras instâncias, em órgãos colegiados normativos 

e/ou deliberativos da estrutura de regulação e controle. Assegura-se, assim, que os 

representantes legítimos dos usuários e não usuários participem do processo de 

definição de prioridades, normas, obtenham informações sobre carências 

locais/regionais, bem como tomem ciência sobre o perfil dos serviços e bens públicos 

existentes; 

 A segunda dimensão relaciona-se aos cidadãos, usuários de serviços, quando estes 

assumem o papel de consumidores, reconhecendo e exigindo o direito de receber um 

serviço prestado dentro de padrões adequados de qualidade. Isso se articula ao último 

ponto acima, pois pressupõe que os usuários tenham acesso e conheçam quais são os 

equipamentos e serviços existentes, qual o patrimônio público existente no 

Local/região, bem como possam intervir na definição de políticas públicas de 

saneamento (PEREIRA, PORTO. s.d.). 
 

2.9. SÃO DIRETRIZES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO: 

 Promover ações de saneamento ambiental como uma meta social, subordinada ao 

interesse público, de forma que cumpram sua função social; 

 Garantir a prática de tarifas e taxas justas do ponto de vista social; 

 Prestar os serviços de saneamento ambiental de forma que seja garantida a máxima 

produtividade e a melhor qualidade; 

 Realizar o planejamento do uso e da ocupação do solo do município, de forma que 

sejam adotadas medidas para a proteção dos ecossistemas e dos recursos hídricos; 

 Adotar indicadores e parâmetros ambientais, sanitários, epidemiológicos e 

socioeconômicos para o planejamento, a execução e a avaliação das ações de 

saneamento ambiental; 

 Fomentar a capacitação tecnológica da área e a formação e a capacitação de recursos 

humanos; 

 Buscar a adoção de tecnologias apropriadas às condições socioculturais e ambientais 

de cada local; 

 Aperfeiçoar os arranjos institucionais e gerenciais, de forma que sejam adequados às 

condições locais em termos econômicos, sociais e culturais; 
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 Apoiar as ações das instituições responsáveis pela proteção e pelo controle ambiental; 

 Realizar, sistematicamente, o acompanhamento e a divulgação de informações sobre 

os indicadores de saneamento ambiental, saúde pública,  

 Respeitar as legislações relacionadas à proteção ambiental e à saúde pública no 

planejamento e na execução de ações, em obras e serviços de saneamento cabendo, 

aos órgãos e às entidades por elas responsáveis, seu licenciamento sua fiscalização e 

seu controle, nos termos de sua competência legal. 
 

3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO E DE SEUS IMPACTOS NAS CONDIÇÕES DE 

VIDA 
 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

A caracterização do município foi realizada com os dados gerais obtidos através da 

FEE (Fundação de Economia e Estatística), FAMURS (Federação das Associações de 

Municípios do Rio Grande do Sul), Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
 

 

Estado 
 

 

Município 
 

 

População 
 

 

Área 
 

 

Bioma 
 

 
 

RS 

 

São Miguel das Missões 

 

 

 

7.656 hab. 

 

 

1.229,84 km
2
 

 

Mata Atlântica 

e Pampa 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431670 

 

MAPA COM LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                        Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=431915 
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3.2. SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

O Município de São Miguel das Missões, localizado na Região Noroeste do Estado 

do Rio Grande do Sul, integra a AMM – Associação dos Municípios das Missões, distante da 

Capital do Estado 473 km. Tem como via de acesso a BRS-116 BRS-386 ERS-332 ERS-223 

BRS-377 ERS-342 BRS-285 ERS-536. Tem sua data de criação em 29/04/1988 pela Lei 

8.584, a Prefeitura Municipal tem sua sede na Rua 29 de abril, 165 - CEP: 98865 - 000. 

Município é de pequeno porte, sua altitude (m) 305, possui uma área (Km2) 1229, 844, 

latitude - 28,563e longitude -54, 554, integra a Microrregião de Santo Ângelo. 
 

3.2.1. O Município de São Miguel das Missões faz divisa com: 

- Ao Norte: Vitória das Missões 

- Ao Sul: Tupancireta e Capão do Cipó 

- Ao Leste: Entre-Ijuís, Eugênio de Castro e Jóia  

- Ao Oeste: São Luiz Gonzaga e Bossoroca. 

 

3.3. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

O município de São Miguel das Missões, localizado na Microrregião de Santo 

Ângelo, na Mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul, teve sua história constituída na 

fundação das Reduções Jesuíticas entre 1609 e 1768. De acordo com os dados do IBGE São 

Miguel das Missões possui uma área de 1229,34 Km² e uma população estimada em 7.382 

habitantes. São Miguel das Missões foi declarado em 1983 como Patrimônio Histórico e 

Cultural da Humanidade, pelas Ruínas Jesuíticas que fazem parte do histórico dos Sete Povos 

Missioneiros, pela Redução Jesuítica Guarani São Miguel Arcanjo, fundada pelos Padres 

Jesuíticos em 1687, juntamente com os Índios Guaranis.  

Os Padres Jesuítas da Companhia de Jesus organizaram os índios Guaranis, que 

viviam dispersos, em Reduções, com o objetivo de catequizá-los. As Reduções eram 

verdadeiras cidades com uma organização que não perdia em nada para as cidades Européias 

da época. Eram compostas por uma igreja. A praça, que era o lugar de festas e celebrações. 

Ao lado em frente à praça havia as casas de moradia dos índios. Havia, também, oficinas onde 

se trabalhava diversas atividades manuais como o artesanato, trabalho em lã, algodão e outras 

atividades em madeira e ferro onde se faziam ferramentas e utensílios necessários para o dia-

a-dia da redução.  

Algumas reduções chegaram a ter mais de 7000 índios, como foi o caso da Redução 

de São Miguel Arcanjo, hoje município de São Miguel das Missões. 
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Em 1988, São Miguel das Missões deixou de ser Distrito do município de Santo 

Ângelo transformando-se em município, buscando, através da força de seu povo, o 

desenvolvimento e progresso. São Miguel das Missões é um município mundialmente 

conhecido por possuir a Igreja da Redução de São Miguel Arcanjo, com sua arquitetura 

barroca. 

O município de São Miguel das Missões, apesar de recém emancipado, tem uma 

história antiga e rica pela importância histórica que é descrita nas imagens das Ruínas e no 

potencial histórico descrito nos anais da história do Rio Grande do Sul. 

Em 2005, São Miguel das Missões fez parte do tema enredo da Escola de Samba 

Beija Flor, que fez uma homenagem aos Sete Povos das Missões e tornou-se campeã do 

Carnaval do Rio de Janeiro, impulsionando o turismo de forma extraordinária. O Projeto Som 

e Luzes tem atraído milhares de turistas que vem a São Miguel das Missões conhecer e fazer 

turismo na região das Missões, que  conta com mais de dois mil anos da presença dos guarani 

e mais de quatrocentos anos da entrada dos jesuítas que vieram da Europa para levar a fé 

cristã aos nativos destas terras, a chamada conquista espiritual. 

Em São Miguel das Missões, podemos experimentar o espírito missioneiro. 

Milhares de turistas internacionais e do país encantam-se ao ver as Ruínas da antiga igreja no 

Sítio Arqueológico. Neste local encontramos o Museu das Missões, projetado por Lúcio 

Costa, o arquiteto de Brasília, em seu primeiro trabalho importante no país. O Museu abriga  a 

estatuária  em estilo barroco missioneiro. Ao lado encontramos a  Cruz Missioneira principal 

símbolo místico-religioso da região,  modelo trazido pelos Jesuítas advindos da cidade  de 

Caravaca de La Cruz, Província de Múrcia –Espanha.  

No antigo templo, projetado pelo irmão jesuíta Arquiteto Italiano Gean Batista 

Primolli, podemos ver a mais completa igreja estilo barroco missioneiro de todos os 

remanescentes jesuítico - guarani, disposta em três naves, torre e frontaria. Na  antiga sacristia 

observamos a maquete da redução e assistimos  a um  vídeo sobre o cotidiano guarani. 

Aos lados da igreja estão os vestígios do colégio, oficinas, onde eram produzidos os 

instrumentos musicais e produtos necessários a vida da redução, cemitério, casa dos padres, 

casa dos índios, hospedaria e o cotiguaçú, um dos principais símbolos do que foi a perfeição 

cristã desta sociedade, onde as viúvas, órfãos e doentes eram cuidados por todos. 

Aos fundos está a quinta, que foi o local de cultivo e adaptação de plantas silvestres 

e advindas da Europa. Neste local, atualmente, está sendo retomado o plantio de pomares. 
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Na grande praça em frente ao antigo templo, podemos retornar ao passado através 

da imaginação e ter uma noção de como o Cacique Sepé Tiarajú, único herói índio brasileiro, 

organizava jogos e encenações de peças teatrais. Era deste local que ele partia com seu 

exército militar, para as guerras e batalhas. Neste Sítio Arqueológico encontramos os 

descendentes dos índios guarani, que vendem seu artesanato, mas também podemos conhecer 

a Aldeia Tekoá Koenju localizada a 30 km da Sede do Município, nesta encontra-se o Coral 

Jerojy Guarani que encanta com suas músicas já gravadas  no CD “Viver Guarani”. 

Há 27 anos, ao anoitecer, o antigo templo se ilumina e através das vozes da 

Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Paulo Gracindo, Juca de Oliveira, Rolando Boldrin, 

Maria Fernanda e Armando Bógus, apresenta-se diariamente o Espetáculo de Som e Luz, 

contando a saga missioneira. 

A água utilizada pela redução de São Miguel Arcanjo era trazida de sete fontes, 

podemos visitar uma delas, a Fonte Missioneira, localizada a mil metros das Ruínas. Nas 

missões estão as raízes da formação do povo gaúcho, demonstrados no uso da erva mate 

através do chimarrão, e da carne de gado através do churrasco. Podemos vivenciar estas 

histórias em diversas propriedades que trabalham com turismo rural, onde lides campeiras, 

cavalgadas, e ao redor do fogo de chão, nos encantamos ouvindo as histórias do mundo 

gaúcho. Para aqueles que gostam de maiores aventuras, há a trilha dos guaranis, a 

peregrinação dos santos missioneiros ou, até mesmo, o Caminho das Missões, onde em até 

sete dias caminha-se 180 km nas antigas estradas dos jesuítas. Se você busca elevação 

espiritual é imperdível um final de tarde junto às ruínas, ou uma visita ao Caaró, santuário 

consagrado aos três Padres, Santos Roque Gonzáles, Afonso Rodrigues e João de Castilhos, 

martirizados na primeira fase missioneira e canonizados pelo Papa João Paulo II, em 1988, 

após comprovados milagres que até hoje ocorrem. A viagem se completa, no Brasil, visitando 

um conjunto de outros patrimônios nacionais e locais na Rotas Missões e, internacionalmente, 

conhecendo o Circuito Internacional das Missões Jesuíticas integradas com Foz do Iguaçu. 

 

3.4.ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO DIAGNÓSTICO 
 

O Diagnóstico dos Serviços Públicos de Saneamento Básico do Município de São 

Miguel das Missões englobou a zona urbana e rural e tomou por base as informações 

bibliográficas, as inspeções de campo, os dados secundários coletados nos órgãos públicos 

que trabalham com o assunto e, quando necessário, os dados primários coletadas junto a 

localidades inseridas na área de estudo. 
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O diagnóstico subsidiou e forneceu informações adequadas para a elaboração e 

atualização dos projetos técnicos setoriais de saneamento básico: Abastecimento de Água 

Potável, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas, Diagnóstico e Controle de Vetores. 
 

3.5. DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

3.5.1. Aquisição de Informações Básicas: 
  

A aquisição das informações básicas foi dividida em inspeção de campo e coleta dos 

dados, a partir dos quais foi elaborado o diagnóstico da realidade do município. 

O Grupo Executivo realizou as atividades no período compreendido entre os dias 

xxxx e xxxxxx de xxxxxxxx de 2010. 
 

3.5.2. Inspeções de Campo e Dados e Informações Primárias 
 

Os dados primários são provenientes de pesquisas realizadas in loco, em domicílios, 

em vias públicas, em unidades dos sistemas de saneamento básico existentes, junto a 

prestadores de serviços, a população ou a entidades da sociedade civil, em um recurso hídrico, 

dentre outros. As informações e dados foram obtidos por meio de consultas aos técnicos e 

funcionários responsáveis pela operação dos serviços de abastecimento de água, limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos e, também, drenagem e manejo de águas pluviais. 
 

3.5.3. Fontes de Informações de Dados Secundários 
 

As principais fontes de informação foram as bases de dados disponíveis no 

município e as existentes nos prestadores de serviço. Foram coletados dados referentes à 

população existente, área de planejamento, cadastros municipais, projetos e estudos 

existentes, Plano Diretor Urbano, situação dos sistemas de saneamento básico do município 

de São Miguel das Missões, instrumentos públicos de gestão aplicáveis à área do PMSB (leis, 

decretos, códigos, etc.). Além de dados para a elaboração da caracterização geral do 

município que permitirão a contextualização das principais variáveis, cujo processamento 

tornar-se-á necessário para a realização do PSBM. 
 

3.5.4. Demografia 

A população total do Município de São Miguel das Missões era de 7.682 de 

habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000). Sua Área é de 1.230 km² 

representando 0.4574 % do Estado, 0.2182 % da Região e 0.0145 % de todo o território 

brasileiro. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0.763, segundo informações 

do Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). 
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  Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Censo Demográfico: 1970, 1980, 

1991, 2000 e estimativas de 2007. http://geosnic.cidades.gov.br  
 

3.5.5. Aspectos Socioeconômicos 

Para sumarização dos aspectos socioeconômicos do município, foi utilizado o IDESE 

(Índice Sintético), elaborado pela FEE-RS (Fundação de Economia e Estatística do Rio 

Grande do Sul), que abrange um conjunto amplo de indicadores socioeconômicos com o 

objetivo de mensurar o grau de desenvolvimento dos municípios do Estado. 

O IDESE é inspirado no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), e abrange um 

conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos classificados em quatro blocos 

temáticos: educação; renda; saneamento e saúde. 

Nesse contexto, observa-se que o IDESE médio para 2004 apontou um índice de 0, 

755 para São Miguel das Missões, o que inseriu o município em 64º na ordem de colocação 

em relação ao total dos municípios gaúchos. Para os outros fatores, os valores encontrados 

foram: 
 

− Educação: Índice de 0, 895 - 53º entre os municípios gaúchos; 

− Renda: Índice de 0, 813 - 52ª posição; 

− Saneamento e Domicílios: Índice de 0, 483 - 130º lugar; 

− Saúde: Índice de 0, 831 - 395º na classificação. 
 

- Índice de Desenvolvimento Humano: 
 

 

Índice de Desenvolvimento 

Humano 

 

1970 
 

1980 
 

1991 
 

2000 

- - 0, 592 0, 763 

Educação - - 0, 613 0, 852 
 

Longevidade - - 0, 671 0, 755 

Renda - - 0, 491 0, 681 

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

 

Síntese Demográfica  

Ano 1970 1980 1991 2000 2007 

População Total 
 

- - 7.413 7.682 7.382 

Masculina - - 3.880 3.971 3.839 

Feminina - - 3.533 3.711 3.528 

 Urbana - - 1.720 3.088 3.537 

Rural - - 5.693 4.594 3.845 

Taxa de Urbanização (%) - % - % 23,2% 40,2% 47,9% 
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- Desenvolvimento Econômico 

                           PIB e PIB Per Capita 
 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB (R$ mil) 
 

70.773 43.576 76.929 45.695 38.911 

PIB per Capita (R$) 
 

9.615 5.906 10.390 6.152 5.198 

Fonte: IpeaData, 2010. 

 

 

                             Indicadores de Renda 
 

 

 1970 1980 1991 2000 
 

Renda Familiar per capita Média (salários 

mínimos de 1991) 
 

- - 0,70 - 

 

Percentual de Pobres (%) - - 66,5 43,1 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 1998. 
 

3.5.6. Orçamento Municipal 

3.5.6.1 Recursos  

Em relação ao total de recursos públicos a serem investidos em soluções para os 

problemas habitacionais do município, o Plano Municipal de Saneamento Básico elaborou um 

Diagnóstico do Saneamento Básico que tomaram como base a esfera municipal. 
 

 Previsão do volume total de Aplicação de Recursos Orçamentários do Município na 

Área de Saneamento (no PPA) no período de 2009-2012: 

 

Ano 
 

Valor Aplicado 
 

% Orçamento executado do Município 

 

2009 
 

R$: 
 

 

2010 
 

R$: 
 

 

2011 
 

R$: 
 

 

2012 
 

R$: 
 

 

3.5.7. Fontes de Financiamento 

Fica clara, da analise dos percentuais acima, a completa impossibilidade do 

município bancar o custo do Plano sem auxilio externo. Na verdade, as políticas públicas para 

o Saneamento no Governo Federal e Estadual vêm crescendo, já assentando à convergência 

dos recursos das diversas instancias governamentais para a consecução dos resultados. 
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Esfera de Governo 

 

Fontes 

 

Descrição 

 

 

Municipal 

 

Prefeitura e Setor de 

XXXXXX. 

 

Crescimento expressivo do Orçamento 

mantendo para o período abarcado pelo 

PMSB a ampliação dos investimentos. 
 

 

 

Estadual 

 

Secretaria de 

Habitação, 

Saneamento e 

Desenvolvimento 

Urbano 
 

 

 

 

Repasse dos recursos orçamentários do 

Estado. 
 

 

Federal 

 

Orçamento Geral da 

União 

 

Repasse ao município. 

 Fonte: LC Banco de Serviços e Consultoria Ltda. 

 

3.5.8. Educação 

Observa-se que 32,38% das crianças freqüentavam escolas municipais, enquanto 

46,46% das crianças escolas estaduais, no ano de 2009. Fica demonstrado que a maioria dos 

alunos está matriculado na rede Estadual de Ensino, aproximadamente 67,61% do total de 

alunos do município, sendo que do total de alunos, 69,04% estão no Ensino Fundamental. 
 

 

Ensino 

 

Matrículas 

Municipal Estadual Federal Privado Total 

Total 924 769 -- 22 1715 

Infantil 206 -- -- -- 206 

Fundamental 694 479 -- -- 1173 

Médio -- 284 -- -- 284 

Especial 24 6 -- 22 52 

EJA -- -- -- -- 0 

Fonte:http://www.cnm.org.br/educacao/mu_edu_matricula.asp?iIdMun=100143225 

 

3.5.9. Condições Institucionais e Administrativas 

Levantamos as condições institucionais e administrativas do município na área de 

Saneamento Básico, principalmente àquelas relacionadas com recursos humanos. 

Identificamos o tamanho das equipes técnicas e operacionais que trabalham nessa área, sua 

composição e qualificação. 
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Nº 
 

Nome dos Técnicos da Prefeitura 

Municipal 

 

Formação 
 

Cargo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

   Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
 

Com base em dados do IBGE de 2005, o município possuía 28 unidades de saúde, 

sendo 20 unidades públicas municipais e 8 unidades particulares. 
 

3.5.10. Saúde 

Dados Gerais da Saúde Básica 
 

INDICADORES DA ATENÇÃO BÁSICA 
 

 

Ano: 2002 

 

Modelo de Atenção 
 

 

PACS 
 

PSF 
 

Outros 
 

Total 
 

 

População coberta 
 

4.738 1.944 --- 6.682 
 

% população coberta pelo 

programa 
 

64,2 26,3 --- 90,6 

 

Média mensal de visitas por 

família 
 

0,06 0,07 --- 0,06 

 

% de crianças c/ esq.vacinal 

básico em dia 
 

94,2 97,9 --- 95,8 

 

% de crianças c/aleit. materno 

exclusivo 
 

84,5 81,7 --- 83,3 

 

% de cobertura de consultas de 

pré-natal 

98,9 94,8 --- 96,9 

 

Taxa mortalidade infantil por 

diarréia 
 

--- --- --- --- 

 

Prevalência de desnutrição 
 

1,9 1,6 --- 1,8 
 

Taxa hospitalização por 

pneumonia 
 

18,1 34,8 --- 23,8 

 

Taxa hospitalização por 

desidratação 

--- 8,7 --- 8,7 

  Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm 

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm
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3.5.11. Habitação 

Cálculo da demanda demográfica futura 

Portanto, as demandas demográficas futuras, apresentam-se projetadas para o período 

entre 2010 e 2030, ou seja, para o horizonte temporal do PMSB, que envolve quatro gestões 

municipais. Com base nos dados disponíveis, estimou-se o número de domicílios necessários 

para atender às necessidades futuras, considerando-se o período de vigência deste Plano. 
 

Percebe-se que a população total apresenta um incremento e/ou decréscimo segundo 

os dados censitários. Observa-se tendência de inversão na distribuição demográfica, haja vista 

que ocorreu aumento da população urbana e diminuição da rural, fenômeno comum na 

maioria dos municípios brasileiros. Há evidências, portanto, de que está ocorrendo migração 

populacional no município, principalmente da zona rural, cujos destinos podem ser a própria 

zona urbana do município e/ou outras cidades. 

 

TN: PROJEÇÃO DA “DEMANDA FUTURA” DE DOMICÍLIOS 2010 a 2030 

(TN – Taxa de Nascimentos) 
 

 
 

Ano 

 

2000/ 
IBGE 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 
 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 

Nº de 

Domicílios 
 

 

2.177 

 

2177 

 

2189 

 

2201 

 

2213 

 

2225 

 

2237 

 

2249 

 

2261 

 

Ano 
 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 

 

Nº de 

Domicílios 
 

 

2273 

 

2285 

 

2297 

 

2309 

 

2321 

 

2333 

 

2345 

 

2357 

 

2369 

 

 
 

Ano 
 

 

 
 

 

2027 

 
 

2028 

 
 

2029 
 

 

 

2030 

 

 

Demanda futura no horizonte temporal 

do PMSB 
 

 

Nº de 

Domicílios 
 

 

2381 

 

2393 

 

2405 
 

2417 

 

 

 

Fonte: IBGE/Simulação Prefeitura Municipal, 2010. 

3.5.12. Infraestrutura  

Para análise da infraestrutura do município de São Miguel das Missões foram 

coletados dados na FAMURS referentes ao ano de 2000, e que estão elucidados abaixo. 

De acordo com o número de domicílios em 2000 era de 2.177 e 76,25% destes eram 

próprios e pertenciam a 77,46% dos moradores. 

Está demonstrado que dos 2.177 domicílios, em 2000, apenas 104 possuíam fossa 

séptica e 1.898 possuíam fossa rudimentar, sendo que, o restante dos domicílios, encaminhava 
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seus esgotos diretamente para o pluvial, rios, outros escoadouros. Aproximadamente 3,7 % 

dos domicílios não tinham banheiro ou sanitário. 

O sistema de abastecimento de água é de concessão da CORSAN (se for o caso), e 

atendia 1.356 domicílios na zona urbana, no ano de 2000. Do total de 2.177 domicílios, 821 

domicílios contavam com abastecimento de água por meio de poços, nascente e ou outras 

formas. 
 

3.5.13. Planos, Códigos e Estudos existentes 

Os planos, códigos e estudos existentes que serviram de subsídio para o diagnóstico da 

realidade existente e para a elaboração do PSBM estão relacionados a seguir: 

− Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de São Miguel das 

Missões; 

− Código de Meio Ambiente do Município de São Miguel das Missões; 

− Código de Obras do Município de São Miguel das Missões; 

− Código de Posturas do Município de São Miguel das Missões; 

− Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto Sanitário de São Miguel das Missões. 
  

3.5.14. Regiões Fisiográficas 

A cidade está inserida na região fisiográfica denominada de Missões. A região se 

situa entre os rios Ibicuí, Uruguai e Ijuí. Os principais municípios formadores da região são: 

Santo Ângelo, São Luiz Gonzaga, Santiago, São Borja, Itaqui, São Francisco de Assis. 

Segundo FORTES (1956), o município apresenta uma área de 31.326 km². Predomina 

geologicamente o basalto da Serra Geral e aluviões ao longo dos rios.  

A região possui altitudes de 300 a 400 metros no Leste, caindo para 60 a 80 metros 

no vale do Uruguai. A vegetação dominante é o campo, nos quais, ocorrem capões do tipo 

parque timbó. Ao longo dos grandes rios há extensas florestas altas, iguais às florestas 

latifoliadas do Alto Uruguai. 
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                                        Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fisiografia.htm 
 

3.5.15. Geologia 

Segundo KAUL (1990), o Rio Grande do Sul é constituído por terrenos rochosos cuja 

origem ou transformação recuam aos mais diferentes períodos da história da crosta terrestre, 

trazendo o registro de distintos eventos geodinâmicos. Do Arqueano Precoce aos tempos 

cenozóicos, os processos magmáticos, metamórficos e sedimentares, aliados aos movimentos 

tectônicos, foram engendrando uma crosta cada vez mais diferenciada e mais estável, com 

predomínio, de modo geral crescente, da atividade sedimentogênica sobre as atividades ígneo-

metamórficas. Para o autor, o panorama geológico atual do Estado (mapa) é o de uma região 

que abrange três grandes domínios geológicos: Terrenos Pré-cambrianos, Bacia do 

Paraná e Cobertura de Sedimentos Cenozóicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

                                      Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm 

 

 

http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fisiografia.htm
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#mapa
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#precambrianos
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#bacia
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#bacia
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm#cenozoica
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/geologia.htm
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3.5.16. Hidrografia 

3.5.16.1 Compatibilidade com o Plano da Bacia Hidrográfica - Bacia Hidrográfica do 

Piratinim 

A Bacia Hidrográfica do Piratinim localiza-se a noroeste do Estado do Rio Grande 

do Sul, entre as coordenadas geográficas 28°00’ a 29°05 de latitude Sul e 54°05’ a 56°00’ de 

longitude Oeste. Abrange as províncias geomorfológicas Planalto Meridional. Possui área de 

7.596,07 km² e população estimada em 70.639 habitantes, abrangendo municípios como 

Bossoroca, Santo Antônio das Missões, São Luis Gonzaga e São Miguel das Missões.  Os 

principais cursos de água são os arroios Inhacapetum, Itu, Chuní, Ximbocú e o Rio Piratinim.  

Os principais usos da água se destinam a irrigação, dessedentação animal e 

abastecimento humano. Pode ocorrer insuficiência hídrica nos meses de baixa vazão, 

principalmente no verão. Faz parte do Aquífero Guarani, sendo o rio xxxxx um afluente do rio 

Uruguai, que dali vai à Bacia Platina e, daí, por sequência, ao Oceano Atlântico. É um rio 

brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. O Rio xxxxx desempenha função econômica 

fundamental para São Miguel das Missões e para os outros municípios. Suas águas são 

canalizadas para a xxxxxxx, com destaque para xxxxxxxxx. O município usufrui deste rio 

também para xxxxxxxx, para as atividades de xxxxxxxx. Limites com xxxxxx, xxxxx, 

xxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%ADfero_Guarani


Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

 

36 

 

 
 

BACIA HIDROGRÁFICA DO IBICUÍ  
 

 

Código 
 

Comitê 
 

Instrumento 

de Criação 

 

Data 

Criação 

 

Área 

Aproximação 
 

 

População 
 

Município 

 
 

RS4 

 

CBH do 

Rio 

Ibicuí 

 

Dec. 40.226 

 

07/08/2000 

 

35.600 

 

394.000 

 

29 

Fonte: http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridRioGrande.aspx 

 

3.5.17. Climatologia 

Clima Subtropical: presente no Rio Grande do Sul. Caracteriza-se por verões quentes e 

úmidos e invernos frios e secos. Chove muito nos meses de novembro a março. O índice 

pluviométrico anual é de, aproximadamente, 2000 mm. As temperaturas médias ficam em 

torno de 20º C. Recebe influência, principalmente no inverno, das massas de ar frias vindas 

da Antártida. 

Climas do Brasil 
Regiões de Clima Subtropical 

 

  

Fonte: http://www.suapesquisa.com/clima/ 

 
 

3.5.18. Topografia 

A topografia do município é composta na sua maioria por Solos Litólicos eutróficos 

com horizonte A. São moderadamente ácidos e neutros, com altos valores da soma e 

saturação em bases e praticamente desprovidos de alumínio trocável. O horizonte. A 

comumente é do tipo chernozêmico, com estrutura fraca pequena e média granular ou em 

blocos subangulares e textura média, com presença comum de cascalhos. Ocorrem sempre em 

http://www.sema.rs.gov.br/sema/jsp/rhcomibi.jsp
http://www.sema.rs.gov.br/sema/jsp/rhcomibi.jsp
http://www.sema.rs.gov.br/sema/jsp/rhcomibi.jsp
http://www.cbh.gov.br/DataGrid/GridRioGrande.aspx
http://www.suapesquisa.com/geografia/antartida
http://www.suapesquisa.com/clima/
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associação com outros solos, tais como Cambissolo, Brunizém Avermelhado e Terra Roxa 

Estruturada. Nestas áreas de vegetação originalmente florestal desenvolveu-se intensa 

colonização em pequenas propriedades rurais, sendo o manejo do solo executado de maneira 

bastante rudimentar devido à forte limitação do relevo, normalmente forte ondulado ou 

montanhoso, e à alta pedregosidade. Apesar destes fatores limitantes, são intensamente 

utilizados com culturas bastante diversificadas, como milho, feijão, árvores frutíferas e outras. 

Este fato decorre principalmente das boas propriedades químicas destes solos e da estrutura de 

posse efetiva da terra da região. 
 

3.5.19. Ordenamento Territorial 

O Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Municipal de São Miguel das 

Missões divide o território em Zona Rural e Zona Urbana. A zona urbana do município 

corresponde, aproximadamente, 8,50 % da área total do município. 

 

3.5.19.1. A Zona Rural do município 

A Zona Rural do município apresenta as seguintes localidades: xxxxxx, 

xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx etambém fazem parte da zona 

rural as áreas que se destinam ao uso xxxxxx e xxxxxxxxx. 

3.5.19.2. A Zona Urbana 

A Zona Urbana do município é delimitada pelo perímetro urbano legal, apresentada 

anteriormente e divide-se em: Zona Urbana de Ocupação Prioritária e Zona de Expansão 

Urbana. 

A Zona Urbana de Ocupação Prioritária é composta pelas áreas da cidade efetivamente 

ocupadas, servidas por ruas e glebas a elas contíguas, formada pelos seguintes bairros: 

xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxx, xxxxxxxxx,  xxxxxxxx, e xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

A Zona de Expansão Urbana é constituída pelas áreas da cidade situadas entre a Zona 

Urbana de Ocupação Prioritária e o Perímetro Urbano Legal. 
 

 

3.5.20. Flora 

O IBGE com base na bibliografia fitogeográfica, em levantamento dos 

remanescentes de vegetação e em trabalhos de campo estimou a extensão dos tipos de 

vegetação do Brasil, classificados em Regiões Fitoecológicas e Áreas de Vegetação. 

O mapeamento representa uma reconstituição dos tipos de vegetação do território 

brasileiro na época do descobrimento. Mostra as Regiões Fitoecológicas e as demais áreas de 

Vegetação com seus grupos e subgrupos. 
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A Região Fitoecológica compreende um espaço definido por uma florística de 

gêneros, típicos e de formas biológicas características que se repetem dentro de um mesmo 

clima, podendo ocorrer em terrenos de litologia variada, mas com relevo bem marcado 

(IBGE, 2004). 

O RS apresenta as seguintes Regiões Fitoecológicas: 

1. Floresta Ombrófila Densa 

2. Floresta Ombrófila Mista 

3. Floresta Estacional Semidecidual 

4. Floresta Estacional Decidual 

5. Estepe (Campos gerais planálticos e da campanha gaúcha) 

6. Savana Estépica 

7. Áreas de Formações Pioneiras 

8. Sistema de transição (Áreas de Tensão Ecológica) 

 

Nosso Município está inserido dentro da região de Floresta Estacional Decidual – 

este tipo de vegetação é caracterizado por duas estações climáticas bem demarcadas. No RS, 

embora o clima seja ombrófilo, possui uma curta época muito fria e que ocasiona, 

provavelmente, a estacionalidade fisiológica da floresta. 

Esta formação ocorre na forma de disjunções florestais apresentando o estrato 

dominante predominantemente caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos despidos de 

folhas no período frio. 

Sua ocorrência é destacada na região do Alto Uruguai, ao norte do Estado, e na borda 

sul do Planalto, acompanhando a Serra Geral, até as proximidades do rio Itu (afluente do rio 

Ibicuí), fazendo limite com os campos da Campanha gaúcha. 

De modo geral, as espécies integrantes da Floresta Estacional da região do rio 

Uruguai são as mesmas da encosta sul do planalto, mas apesar disso, ocorre certo número de 

espécies próprias.  A cana fístula (Peltophorum dubium) e o timbó (Ateleia glazioviana), por 

exemplo, são espécies características da Floresta do Alto Uruguai. 
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 Fonte: http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao=secoes_portal&id=26&submenu=14 

 

3.5.21. Fauna 

A fauna do Rio Grande do Sul ainda carece de um levantamento completo e 

detalhado, o qual é proposto no projeto do inventário florestal contínuo como um dos 

enfoques a ser implementado em uma edição futura. No presente trabalho, procurou-se 

caracterizar este recurso renovável através de uma revisão de literatura e da coleta de 

informações verbais obtidas nas propriedades amostradas. A literatura disponível é restrita e 

reporta estudos locais ou pontuais e descontínuos que não permitem uma caracterização geral 

e abrangente de todo o Estado. Podemos destacar: 
 

a) Aves Silvestres 

 A fauna do Rio Grande do Sul é extremamente variada. Em relação as aves 

silvestres, segundo DUNNING e BELTON (1993), no Estado existem 573 espécies de aves já 

registradas, que somam mais de um terço de todas as espécies conhecidas no Brasil. Isto é 

resultado da variedade de habitats e da situação geográfica privilegiada do Estado, ou seja, 

dentro da zona de transição entre as florestas do Brasil e as regiões de campos das partes mais 

sulinas do Continente Americano (DUNNING e BELTON, 1993). 

Dentre as 573 espécies, citadas pelos autores, algumas são encontradas apenas em 

certas regiões e épocas do ano, no Estado. Entre as aves que futuramente estarão em extinção, 

os autores citam algumas espécies de gaviões e papagaios (DUNNING e BELTON, 1993). 

Na lista apresentada, destacou-se algumas espécies de aves, encontradas no Rio Grande do 

Sul e referidas por DUNNING & BELTON (1993). 

 

 

 

http://www.biodiversidade.rs.gov.br/portal/index.php?acao=secoes_portal&id=26&submenu=14
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#avifauna
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b) Mamíferos Silvestres 

Segundo Silva (1994), mamíferos são animais vertebrados, de sangue quente, corpo 

geralmente recoberto de pêlos, fêmeas providas de glândulas mamárias, são os mais evoluídos 

da escala zoológica. Outras características importantes que distinguem os mamíferos dos 

outros vertebrados são dentes diferenciados em incisivos, caninos, pré-molares e molares e 

uma membrana muscular que separa o tórax do abdômen, chamada de diafragma 

(SHUMACHER & HOPPE, 2001). Os mamíferos são um grupo muito grande, apresentando 

em torno de 5.000 espécies. No Rio Grande do Sul, já foram registradas 141 espécies, ou seja, 

35% do total de mamíferos conhecidos no Brasil (SILVA, 1994). A relação aqui apresentada 

destaca algumas espécies, de mamíferos, encontradas no Rio Grande do Sul, que foram 

citadas por SILVA (1994). 
 

c) Peixes 

Segundo Shumachere e Hoppe (2001), atualmente são conhecidos mais de 20.000 

espécies de peixes, desses por volta de 5.000 vivem em água doce e são encontrados nos rios, 

riachos, arroios, banhados, lagoas e açudes. Os peixes podem ser distribuídos em três grandes 

grupos: 

(i) O primeiro grupo são descendentes diretos dos peixes primitivos, estes possuem o 

corpo alongado, sem maxilas e sem escamas;  

(ii) O segundo grupo é constituído por peixes que possuem o esqueleto cartilaginoso, ou 

seja, grupo dos peixes cartilaginosos, por exemplo, as arraias; 

(iii) O terceiro grupo é formado pela maioria dos peixes atuais, estas espécies possuem 

esqueleto ósseo e possuem escamas (SHUMACHER & HOPPE, 2001). 

 

Aqui foram apresentadas algumas espécies de peixes encontradas no Rio Grande do 

Sul, com base na Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, 1999. 
 

d) Anfíbios 

São animais que possuem duas fases, a primeira fase é aquática, que é sua fase larval; 

e a segunda terrestre, porém necessitam da água para manter sua pele úmida. Sua reprodução 

deve ser realizada, preferencialmente, em locais úmidos (SHUMACHER & HOPPE, 

2001). Os anfíbios são classificados em três categorias: 

(i) Ápodes: são desprovidos de patas, apresentam o corpo alongado, olhos pequenos e 

vivem em ambientes úmidos e aquáticos, por exemplo, ascecílias; 

(ii) Anuros: possuem caudas e patas, como os sapos e rãs;  

http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#mastofauna
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#peixes
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#anfibios
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(iii) Urodelos: também possuem cauda e patas, porém de corpo alongado como as 

salamandras (SHUMACHER & HOPPE, 2001).  
 

d) Répteis 

Em relação a estes animais, no Brasil, ainda são poucos os trabalhos existentes. 

(SHUMACHER & HOPPE, 2001).  Segundo Shumacher e Hoppe (2001), nas regiões de 

florestas, o estudo dos répteis é muito difícil, pois ocorre uma pequena densidade de 

indivíduos, sua ação é discreta e a densidade da vegetação dificulta a visualização.  

Os répteis que vivem no planeta Terra são bem menores do que seus ancestrais pré-

históricos, e podem ser divididos em cinco classes dentro de sua espécie: os crocodilianos (os 

crocodilos e jacarés, por exemplo, que são encontrados geralmente em regiões de clima 

quente); os quelônios (os cágados, jabutis e diversos tipos de tartarugas); os ofídios (são as 

cobras e serpentes), os sáurios (os lagartos e camaleões). Esta categoria animal tem o sangue 

frio, por este motivo, não conseguem viver em regiões de clima com temperaturas baixas, 

habitando, na grande parte das vezes, lugares mais quentes do planeta. No Brasil, por 

exemplo, encontramos várias espécies de répteis, em função de ser o clima 

predominantemente quente, propício a sua adaptação, reprodução e desenvolvimento. Uma 

característica marcante neste grupo é a sua coloração, que tem como finalidade a 

harmonização do animal com seu ambiente, isto é, escondendo-o e protegendo-o de seus 

predadores. Na tabela apresentada, visualiza-se algumas espécies, de Répteis, encontradas no 

Rio Grande do Sul (Copesul - FZB, 1999). 

Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm 

3.6. DIAGNÓSTICO SETORIAL 
 

Com base nas atividades realizadas na aquisição das informações básicas sobre os 

serviços básicos de saneamento foi possível realizar um diagnóstico para os seguintes temas: 

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

assim como de drenagem urbana e manejo das águas pluviais urbanas. 

A seguir estão expostos os diagnósticos dos serviços de saneamento disponíveis no 

município: 

 Abastecimento de Água 

  Esgotamento Sanitário  

  Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

  Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

 Controle de Vetores 
 

http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#repteis
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm#repteis
http://coralx.ufsm.br/ifcrs/fauna.htm
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3.6.1. Situação dos Serviços de Abastecimento de Água Potável 
 

ÁGUA 

A água é o elemento fundamental da vida. Seus múltiplos usos são indispensáveis a um 

largo espectro das atividades humanas, onde se destacam, entre outros, o abastecimento 

público e industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de 

lazer e recreação, bem como a preservação da vida aquática. 

A crescente expansão demográfica e industrial observada nas últimas décadas trouxe 

como consequência o comprometimento das águas dos rios, lagos e reservatórios. A falta de 

recursos financeiros nos países em desenvolvimento tem agravado esse problema, pela 

impossibilidade da aplicação de medidas corretivas para reverter à situação. 

As disponibilidades de água doce na natureza são limitadas pelo alto custo da sua 

obtenção nas formas menos convencionais, como é o caso da água do mar e das águas 

subterrâneas. Deve ser, portanto, da maior prioridade, a preservação, o controle e a utilização 

racional das águas doces superficiais, e para isso é fundamental o papel da mata ciliar. 

A ausência da mata ciliar faz com que a água da chuva escoe sobre a superfície, ou seja, 

aumenta o escoamento superficial e diminui a infiltração, diminuindo assim o armazenamento 

no lençol freático. Com isso, reduz-se o volume de água disponível no subsolo e acarreta em 

enchentes nos córregos, rios e os riachos durante as chuvas. 

Mata ciliar é a designação dada à vegetação que ocorre nas margens de rios e 

mananciais. O termo refere-se ao fato de que ela pode ser tomada como uma espécie de 

"cílio", que protege os cursos de água do assoreamento. 

Considerada pelo Código Florestal Federal como "área de preservação permanente", 

com diversas funções ambientais, devendo respeitar uma extensão específica de acordo com a 

largura do rio, lago, represa ou nascente.  

A boa gestão da água deve ser objeto de um plano que contemple os múltiplos usos 

desse recurso, desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas de utilização, tratamento e 

recuperação de nossos mananciais. 

A poluição das águas é gerada por: 

o Efluentes domésticos (poluentes orgânicos biodegradáveis, nutrientes e bactérias);  

o Efluentes industriais (poluentes orgânicos e inorgânicos, dependendo da atividade 

industrial);  

o Carga difusa urbana e agrícola (poluentes advindos da drenagem destas áreas: 

fertilizantes, defensivos agrícolas, fezes de animais e material em suspensão). 
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Os mananciais são fontes de onde se retira a água para abastecimento e consumo da 

população e outros usos, seja para indústria, agricultura, etc. Segundo a legislação, considera-

se como manancial todo o corpo de água interior subterrânea, superficial, fluente, emergente 

ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento público.  

O Aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul, 

formado entre 200 milhões e 132 milhões de anos atrás, nos períodos Triássico, Jurássico e 

Cretáceo Inferior. E a maior parte dele fica em território brasileiro, são dois terços da área 

total, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atingindo também os países Argentina, Paraguai 

e Uruguai. 

Não há possibilidade de haver desenvolvimento harmônico sem a recuperação e 

manutenção da qualidade da água do abastecimento público, pois a disponibilidade deste 

recurso é um dos principais fatores limitantes do desenvolvimento. Portanto, quando 

definimos que uma determinada bacia é um manancial de abastecimento, enfatizamos que 

todos os demais usos devem ser definidos de forma a garantir a qualidade e disponibilidade 

para este uso prioritário.  
 

Principais Doenças relacionadas com a Água: 

Por ingestão de água contaminada: 

 

o Cólera 

o Disenteria amebiana 

o Disenteria bacilar 

o Febre tifóide e paratifóide 

o Gastroenterite 

o Giardíase 

o Hepatite infecciosa 

o Leptospirose 

o Paralisia infantil 

o Salmonelose 

 

Por contato com água contaminada: 
 

o Escabiose (doença parasitária cutânea conhecida como Sarna) 

o Tracoma (mais frequente nas zonas rurais) 

o Verminoses, tendo a água como um estágio do ciclo 

o Esquistossomose 

 

Por meio de insetos que se desenvolvem na água: 
 

 
 

o Dengue 

o Febre Amarela 

o Filariose 

o Malária 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

 

44 

 

PROBLEMAS MAIS COMUNS NA ÁGUA 

 

 TURBIDEZ - A turbidez é a presença de partículas de sujeira, barro e areia, que retiram o 

aspecto cristalino da água, deixando-a com uma aparência túrbida e opaca. 
 

 GOSTOS E CHEIROS ESTRANHOS - Gostos e cheiros indesejáveis, como de bolor, de 

terra ou de peixe, são causados pela presença de algas, humus e outros detritos que 

naturalmente estão presentes nas fontes de água como rios e lagos. 
 

 COR ESTRANHA - A presença de ferro e cobre pode deixá-la amarronzada. Além do 

aspecto visual, essa água pode mancharpias e sanitários. A água que causa manchas pretas 

possui partículas de manganís. 
 

 CHEIRO DE OVO PODRE - Este cheiro é causado pela presença de hidrogênio sulfídrico, 

produzido por bactérias que se encontram em poços profundos e fontes de águas 

estagnadas por longos períodos. 
 

 GOSTO DE FERRUGEM/GOSTO METÁLICO - Os excessos de ferro e de outros metais 

alteram o sabor e aparência da água. O sabor da água pode apresentar-se metálico, mesmo 

que visualmente a coloração esteja normal, pois a coloração enferrujada só aparece depois 

de alguns minutos em contato com o ar. 
 

 GOSTO E CHEIRO DE CLORO - O cloro é usado pelas estações de tratamento para 

desinfetar a água. Porém, a presença de cloro prejudica o sabor e o cheiro da água que vai 

ser utilizada para beber ou na culinária em geral. 

 
 

 

 Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e respectivos instrumentos de medição. 

Para o componente dos Serviços de Abastecimento de Água Potável, o diagnóstico 

contemplou as áreas rurais e urbanas, com as seguintes informações: 

O abastecimento de água do município de São Miguel das Missões tem a concessão 

dos serviços sob responsabilidade da CORSAN (Companhia RioGrandense de Saneamento). 

O sistema de abastecimento de XXXXXXXX tem como base o suprimento por 

manancial de superfície denominado Rio XXXXXX e também por 4 poços, sendo 1 em 

atividade, os outros 3 como reserva técnica. 
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O município de São Miguel das Missões caracteriza-se por se uma comunidade de 

médio porte com aproximadamente 11.600 economias, atendendo uma população total de 

7.682 de habitantes, de acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2000). 

O sistema existente consiste de captação junto ao Rio XXXXXX, por meio de uma 

barragem de nível, estação de bombeamento e adutora, a qual interliga a captação com a 

Estação de Tratamento de Água (ETA) localizada dentro da zona urbana. 

 

Captação: A captação está localizada dentro do perímetro urbano do município, no 

rio Fiúza, e é realizada por meio de uma barragem de nível, como mostra Foto 1, e a tomada 

de água é feita diretamente no curso da água por um conjunto de bombas submersas, com 

vazão máxima de 140 l/s. 

 

Estação Elevatória de Água Bruta: A estação elevatória de água bruta é composta 

por dois grupos motor-bomba de 250 cv e está localizada dentro do perímetro urbano, no 

bairro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Adutora de Água Bruta: A adutora de água bruta em FºFº com extensão aproximada 

de 800 m e diâmetro de 250 mm, conduz a água para a ETA localizada na rua 

xxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Estação de Tratamento de Água: O tratamento de água é realizado em estação 

convencional, dotada de floculador hidráulico, decantador convencional, quatro filtros rápidos 

e casa de química, e está localizado no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Reservação: O sistema de reservação é composto por xxxxx reservatórios, localizados 

nos bairros xxxxxxx, com capacidade de xxxxx, xxx, xxx e xx m³, respectivamente. 

 

Rede de Distribuição: O sistema de distribuição conta ao todo com aproximadamente 

xxxxx m de redes de distribuição com xxxx zonas de abastecimento, atendendo cerca de 

xxxxx economias. De acordo com a CORSAN, xx % da rede de distribuição é de 

fibrocimento os outros xx % é de PVC, com diâmetros variando entre xx a xxxmm. 
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ABASTECIMENTO URBANO DE ÁGUA 

 

Prestador de Serviços: 

 

Corsan 

 
 

Bacia Hidrográfica: 

 

Piratinim 

 

População Urbana (2007): 
 

2.967 habitantes 
 

Demanda Urbana (Cenário 2015): 
 

11 L/s 
 

Situação do abastecimento: 
 

Abastecimento satisfatório 

Fonte: ANA http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=3 

 

 

PROPORÇÃO DE MORADORES POR TIPO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

 

Tipo 
 

Ano 
 

 

Abastecimento Água 
 

1991 
 

2000 
 

 

Rede geral 
 

21.5 62.5  

 

Poço ou nascente (na propriedade) 
 

75.8  36.9 

 

Outra forma 
 

2.7  0.6  

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm 

 

 

http://atlas.ana.gov.br/atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=3
http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm
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SITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 
Fonte: Prefeitura Municipal., 2010. 

 

Causas dos problemas mais freqüentes em abastecimento de água. 
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Quantidade significativa de pessoas vivendo em aglomerados muito pequenos; 
 

                    
 

Urbanização dispersa que encarece significativamente a implantação de redes de 

distribuição de água 
 

                    

 

A interrupção do serviço de fornecimento de água, às vezes, está associada a pouca 

disponibilidade de água (que pode ser apenas na época de estiagem), ou pelo 

sistema de reservação insuficiente; 
 

                    

 

A interrupção do serviço de fornecimento de água, às vezes, está associada à época 

de estiagem, quando naturalmente os volumes disponíveis diminuem, e coincide 

com as maiores solicitações por parte dos consumidores; 
 

                    

 

Irregularidade 

do 

Abastecimento 

de Água 

 

 

 

 

Em municípios com vocação turística associada ao aproveitamento dos recursos 

hídricos, devido ao elevado afluxo populacional na época de férias, o sistema entra 

em colapso e o abastecimento é interrompido. 
 

                    

 

Há fugas de água nos componentes do sistema de distribuição, ocorrem outras 

parcelas de diferente natureza 
                    

Erros de macro-medição por falta ou deficiência de funcionamento dos contadores 

gerais que medem os volumes de água introduzidos no sistema; 
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Erros de micro-medição por falta de aferição ou avaria dos hidrômetros 

domiciliários; 
 

                    

 

Deficiências de avaliação dos consumos por falhas no cadastro dos locais de 

consumo; 
 

                    

 

 

 

 

Perdas de 

Água 

 

 

 

  

  

  

  

 

 
 

Deficiências de avaliação dos consumos por incúria ou fraude dos leitores 

cobradores; 
 

                    

Volumes consumidos na operação corrente dos órgãos do sistema, como os 

resultantes de limpeza de reservatórios e canalizações, lavagens das instalações, 

funcionamento de bombas, etc; 

                    

 

Volumes perdidos através do funcionamento acidental dos elementos de segurança 

do sistema; água distribuída gratuitamente para combate a incêndios, lavagem de 

pavimentos, consumos não registrados ou isentos de pagamento, etc; 
 

                    

Água utilizada clandestinamente.                     
 

Falta de fiscalização e ausência de punição para as companhias infratoras;                     
 

As companhias de saneamento dão prioridade à resolução dos problemas de 

quantidade em detrimento dos de qualidade; 
                    

Controle 

Deficitário da  

Qualidade da 

Água 
 

 

 

 

Geralmente as conseqüências da distribuição de água com qualidade imprópria não 

são imediatas, passando muitas vezes despercebida a relação entre causas e efeitos; 
 

                    

 

Ausência de organização dos consumidores na defesa dos seus interesses;                     
 

Difusão da idéia de que as águas subterrâneas são filtradas naturalmente e que, 

portanto, não necessitam tratamento;           
 

Falta de meios financeiros que permitam construir adequados sistemas de 

abastecimento de água e proceder à sua adequada exploração. 
                    

 

Deficiência na 

gestão do 

sistema 

 

 

A ausência de instrumentos básicos de apoio à gestão é um reflexo da fraqueza dos 

próprios órgãos de gestão do saneamento básico que, na maior parte dos 

municípios, são preenchidos por pessoas que desempenham simultaneamente uma 

multiplicidade de tarefas e/ou por pessoas sem formação profissional qualificada;  
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Ausência de Organograma e de Plano Funcional; 
           
 

Obsolescência das estruturas e equipamentos; 
 

                    
 

Sistema operando de modo deficitário; 
 

                    

Sistemas de pequena dimensão e sem grande complexidade técnica se tornarem 

aparentemente fáceis de operar, contribuindo para esta situação. 
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    FOTO 01 - Captação da Água                                 FOTO 02 – Estação Elevatória de Água Bruta 
 

 
 

 

       FOTO 03 – Estação de Tratamento de Água               FOTO 04 – Reservação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FOTO 05 – Reservação                                                FOTO 06 – Rede de Distribuição 
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3.6.2. Situação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 
 

Nos municípios sem rede coletora em 2008, 34,8 milhões de pessoas (18% da 

população brasileira) estavam expostas ao risco de contrair doenças. A maior parte dessa 

população se encontra no Nordeste (44%), no Norte (25,3%) e no Sul (18,1%). A principal  

alternativa adotada foi o uso de fossas sépticas (em 60,6% dos municípios sem rede). Apesar 

de menos de 1/3 dos municípios efetuarem tratamento de esgoto, o volume tratado DOBROU 

de 35,3% para  68,8% do coletado. Houve um crescimento de 36,4% no índice de cobertura 

com rede de coleta de esgotos, passando de 33,5% no ano de 2000 para 45,7% em 2008.  

O Esgotamento Sanitário é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente. 

Esgotamento sanitário contribui para reduzir ou eliminar doenças e agravos como a 

esquistossomose, outras verminoses, diarréias, cólera, febre tifóide, cisticercoce, teníase e 

hepatites. 

Os dejetos gerados pelas atividades humanas, comerciais, e industriais necessitam ser 

coletados, transportados, tratados e dispostos mediante processos técnicos, de forma que não 

gerem ameaça à saúde e ao meio ambiente. 

O diagnóstico do esgotamento sanitário contemplou as áreas urbanas e rurais, a 

identificação dos núcleos carentes ou excluídos de esgotamento sanitário e a caracterização 

dos aspectos socioeconômicos relacionados ao acesso dos serviços.  

Quase metade do Brasil não tem coleta de esgoto. De acordo com pesquisa do IBGE, 

de 2002, apresentada no Plano Nacional de Recursos Hídricos, 47,8% dos municípios não 

coletam nem tratam os esgotos. Entre os 52,2% dos municípios têm o serviço de coleta, 

20,2% coletam e tratam o esgoto coletado e 32% só coletam. 

A cidade de São Miguel das Missões não conta com um sistema de esgotamento 

sanitário sendo utilizada na maioria dos casos fossa séptica conectada a rede pluvial que lança 

as águas servidas no Rio xxxxxx e no xxxxxxxx, que atravessam o município. (Tirar se o 

Município tiver sistema de esgoto) 

Nos locais não servidos por rede coletora pública de esgotos, os esgotos das 

residências e demais edificações aí existentes, deverão ser lançados em um sistema de fossa 

séptica.  
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Fossa séptica é um dispositivo de tratamento de esgotos destinado a receber a 

contribuição de um ou mais domicílios e com capacidade de dar aos esgotos um grau de 

tratamento compatível com a sua simplicidade e custo. 

Existe um Estudo de Concepção para o Sistema de Esgotos Sanitários elaborado pela 

CORSAN, que divide a área urbana em xxxxx bacias de esgotamento, com xx elevatórias, 

sendo uma final, que conduz os esgotos até a área da Estação de Tratamento de Esgotos, 

localizada a xxxx, a aproximadamente xx km da área urbana, conforme está apresentado no 

Anexo II. 

 

 

Proporção de Moradores por tipo de Instalação Sanitária 
 

 

Tipo 
 

Ano 
 
 

 

Instalação Sanitária 
 

1991 
 

2000 
 

Rede geral de esgoto ou pluvial - 0.3 
 

Fossa séptica 1.8 4.7 
 

Fossa rudimendar 77.7 87.9 
 

Vala 2.1 2.6 
 

Rio, lago ou mar - 0.1 
 

Outro escoadouro 0.2 1.3 
 

Não sabe o tipo de escoadouro - - 
 

Não tem instalação sanitária 18.1 3.1 

    Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm 

 

 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm
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SITUAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

Causas dos problemas mais freqüentes em esgotamento sanitário. 
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Aspectos gerais 

 

Cobertura muito baixa com sistema de coleta e tratamento de esgoto; 
    

            
 

Densidade populacional muito reduzida inviabiliza economicamente a 

implantação do sistema;     
            

 

Urbanização desordenada, notadamente na forma de favelas, impede a 

implantação do sistema e coleta de esgoto por falta de espaço;     
            

 

Falta de conscientização sanitária ambiental da população. 
    

            

 

 

Presença de 

esgoto a céu 

aberto nas vias 

 

 
 

 

 
 
 

 

Inexistência de rede em locais onde não é possível o emprego de 

solução individual (adensamento habitacional, solo com baixa 

permeabilidade, lençol freático raso); 
    

            

 

Domicílios não conectados à rede; 
    

            
 

Rede de esgoto com entupimento; 
    

            
 

Falhas operacionais em estações elevatórias; 
    

            
 

Má qualidade das instalações (construção e/ou material);     
            

 

Falta de programa de conscientização e de educação sanitária. 
     

            

 

Poluição dos 

corpos de água 

 
 

Emprego de Fossas Absorventes e de sumidouros em áreas com lençol 

de água raso;           
 

Uso incorreto de poços de água; 
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subterrâneos 
 

 
 

Falta de programa de conscientização e de educação sanitária. 
     

            

 

 

 

 

 

 

 

Poluição dos 

corpos de água 

superficiais 
 

 

 

 

Ligações de esgoto na rede drenagem (falta de rede coletora na área, 

ligação clandestina);     
            

 

Esgoto a céu aberto encaminhado para o corpo receptor;            

Rede de esgoto sem tratamento; 
 
           
 

Tratamento ineficiente;     
            

 

Falhas operacionais; 
           

Ligações indevidas de água de chuva captada no domicílio ou na rua, 

à rede de esgotamento sanitário;     
            

 

Córregos urbanos sem urbanização, com lançamento de lixo; 
          

 

Ocupação irregular nas margens dos córregos; 
           

Não ligação domiciliar em área com rede de esgotamento sanitário; 
     

            
 

Falta de programa de conscientização e de educação sanitária.     
            

 

Deficiência na 

Gestão do 

Sistema 

 

 

Ausência de Organograma e de Plano Funcional;           
 

Obsolescência e/ou inadequabilidade das estruturas e equipamentos;           
 

Sistema operando de modo deficitário.           
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 FOSSA SÉPTICA E OU ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FOTO 01 – Infraestrutura                                      FOTO 02 – Instalações operacionais de coleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FOTO 03 – Transporte                                                 FOTO 04 – Tratamento 

  

LANÇA NO RIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOTO 05 – Disposição final no esgoto sanitário    FOTO 06 – Lançamento final no meio ambiente 
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3.6.3. Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de 

Resíduos da Construção Civil e de Resíduos dos Serviços de Saúde 

Significativa redução (30%) no destino do resíduo para lixões. Mas esses ainda são 

o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios. Grande avanço nos programas 

de coleta seletiva e reciclagem, passando de 451 para 994 municípios. 

A Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos é um conjunto de atividades, 

infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias 

públicas. 

O problema dos resíduos sólidos na grande maioria dos países e particularmente em 

determinadas regiões vem se agravando como consequência do acelerado crescimento 

populacional, concentração das áreas urbanas, desenvolvimento industrial e mudanças de 

hábitos. 

Geralmente o desenvolvimento econômico de qualquer região vem acompanhado 

de uma maior produção de resíduos sólidos. Esta maior produção tem um papel importante 

entre os fatores que afetam a saúde da comunidade, constituindo assim um motivo para que se 

implantem políticas e soluções técnicas adequadas para resolver os problemas da sua gestão e 

disposição final. 

Coleta regular, acondicionamento e destino final bem equacionado dos resíduos 

sólidos diminuem a incidência de casos de: peste, febre amarela, dengue, toxoplasmose, 

leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, leptospirose, cólera e febre tifóide. 

O município de São Miguel das Missões, conta com a coleta e separação dos 

resíduos sólidos domiciliares (própria e/ou terceirizada), realizada pela empresa .............. 

Os resíduos hospitalares são recolhidos pela empresa .............e encaminhadopara 

um local apropriado. 
 

 

Calendário da Coleta dos Resíduos Sólidos, Orgânico e Reciclável 
 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
 

 

Local/Dias da Semana 

 

Segunda-

Feira 

 

Terça-

Feira 

 

Quarta-

Feira 

 

Quinta-

Feira 

 

Sexta-

Feira 

 

Área 

Urbana 

Bairro A Reciclável Orgânico    

Bairro A      

 

Área 

Rural 

Localidade A      

Localidade B      
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A Coleta é realizada na zona urbana e rural do município, realizada pela Prefeitura 

e/ou empresa .............. 

Os resíduos coletados são encaminhados para a Central de Triagem e Compostagem 

com aterro sanitário, que opera com a licença LO Nº 4954-2005-DL, localizado na 

.................., distante xxxxxx km da cidade. 

Os resíduos orgânicos seguem pela esteira onde é feita a separação dos resíduos 

recicláveis para o caminhão que encaminha para o aterro sanitário localizado ao fundo da área 

de triagem. 

Os resíduos sanitários são dispostos em valas específicas que apresentam sistema de 

coleta do chorume, que após é encaminhado para a estação de tratamento de efluentes, e 

drenos de gases. 

O material disposto na vala degrada pela ação do tempo, não é executado o 

processo de compostagem, não há revolvimento do material nem adição de nutrientes aos 

resíduos sanitários de modo a favorecer o referido processo. 

 

 

Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 
 

  

Tipo 
 

Ano 
 

 

Coleta de Lixo 
 

1991 
 

2000 

Coletado 11.5 32.6 

..por serviço de limpeza 11.5 32.4 

..por caçamba de serviço de limpeza - 0.2 

Queimado (na propriedade) 44.2 45.0 

Enterrado (na propriedade) 7.8 14.8 

Jogado 28.7 6.8 

..em terreno baldio ou logradouro 28.0 6.5 

..em rio, lago ou mar 0.8 0.3 

Outro destino 7.9 0.9 

            Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm 

 

A seguir estão apresentadas as fotos da Área onde está implantado o aterro 

sanitário, bem como o sistema de tratamento do chorume composto de filtros anaeróbios, 

lagoa facultativa e banhado construído. 

 

http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm
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SITUAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA (MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) 
 

 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
 

 

Causas dos problemas mais frequentes no sistema de limpeza urbana. 
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Presença de lixo nas vias 

 

 

Inexistência de Coleta                     
 

Sistema de coleta inapropriado para o local 
 

                    
 

Coleta deficiente, freqüência irregular                     
 

Falta de campanha educativa                     

 

Presença de lixo nos 

corpos de água 

superficiais 

 

Inexistência de Coleta                     
 

Sistema de coleta inapropriado para o local 
 

                    
 

Coleta deficiente, freqüência irregular                     
 

Falta de campanha educativa 
 

                    
 

Falta de fiscalização e aplicação da legislação municipal                     
 

Falta ou tratamento inadequado do chorume gerado no local de 

disposição final           
 

Poluição dos corpos de 

água superficiais e 

subterrâneos 

 

Contaminação pelo chorume 
                    

 

Incômodos em torno da 
 
 

Existência de Lixão 
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área de disposição final 
 
 

Localização inadequada com outras atividades 
 

                    
 

Operação inadequada 
           

 

Deficiência na Gestão do 

Sistema 

 

Ausência de Organograma e de Plano Funcional 
           
 

Obsolescência e/ou inadequabilidade das estruturas e equipamentos 
            

Sistema operando de modo deficitário 
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    FOTO 01 – Central de Triagem                             FOTO 02 – Separação... 

FOTO VARRENDO VIAS PÚBLICAS FOTO RECOLHIMENTO ENTULHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FOTO 03 – Varrição e Limpeza de Vias Públicas  FOTO 04 – Resíduos da Construção Civil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  FOTO 05 – Resíduos dos Serviços de Saúde           FOTO 06 – Tratamento 
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3.6.4. Situação dos Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

A Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas são umconjunto de atividades, 

infraestrutura e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

No processo de assentamento dos agrupamentos populacionais, o sistema de 

drenagem urbana se sobressai como um dos mais sensíveis dos problemas causados pela 

urbanização, tanto em razão das dificuldades de esgotamento das águas pluviais como devido 

à interferência com os demais sistemas de infraestrutura. A retenção da água na superfície do 

solo pode propiciar a proliferação dos mosquitos responsável pela disseminação da malária e 

dengue. Além disso, a falta de um sistema de drenagem urbana apropriada pode trazer 

transtornos à população com inundações e alagamentos fazendo com que as águas a serem 

drenadas se misturem a resíduos sólidos, esgotos sanitários e/ou fezes, propiciando com isso o 

aparecimento de doenças como a leptospirose, diarréias, febre tifóide etc. Portanto, a falta de 

atenção à drenagem urbana pode afetar diretamente a qualidade de vida das populações e 

representar uma ameaça para a saúde humana. 

Quanto ao manejo das águas pluviais e a drenagem urbana, o Diagnóstico está em 

harmonia com o Plano Diretor do Município, Plano de Recursos Hídricos, Plano 

Ambiental Municipal e de Bacias Hidrográficas (SE FOR O CASO). 

A Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXX não possui estudos e/ou projetos 

relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana. 

Existem redes de drenagem pluvial em alguns bairros da cidade, porém não existe 

nenhum cadastro da mesma; além disso, a rede de drenagem existente foi executada sem 

nenhum projeto ocorrendo assim problemas de alagamentos em alguns trechos, ocorrendo 

com mais frequência nos trechos de travessias. (Conferir com o Município) 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

62 

 

SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 
 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
 

 

Causa dos problemas mais freqüentes no sistema de drenagem urbana 
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Enchentes 

ribeirinhas 

 

 

Invasão do leito menor (zonas de alto e médio risco) do rio por parte da 

população, seja pela facilidade (áreas públicas com fiscalização deficitária), ou 

pela pressão social (falta de alternativas para a população de baixa renda). 
 

                    

Falta de zoneamento das áreas de risco 
                    

 

 

 

 

Enchentes devido 

à urbanização 

Uso indiscriminado da canalização, que muitas vezes resulta na transferência 

do local de ocorrência da enchente 
 

                    

Ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial provocando a 

contaminação das águas pluviais 
                    

Ocupação de áreas de encosta, que provoca processos erosivos intensos 

diminuindo a capacidade de escoamento da rede de drenagem 
                    

Coleta deficitária de resíduos sólidos e disposição em locais inadequados                     

Impermeabilização excessiva do solo 
          

 

Enchentes 

localizadas 

Obstrução do escoamento por construções                     

Obstrução do escoamento por resíduos sólidos                     

Remansos em conseqüência de represamentos devido a obras de urbanização 
          

Erros na concepção ou execução de projetos 
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     FOTO 01 – Canal                                                FOTO 02 – Afluente do rio na travessia da rua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FOTO 03 – Drenagem urbana de águas pluviais   FOTO 04–Detenção e Retenção 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FOTO 05–Amortecimento de vazões de cheias   FOTO 06–Disposição final das águas pluviais 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

 

64 

 

4. DIAGNÓSTICO DO ATUAL SISTEMA DE CONTROLE DE VETORES 
 

O segmento de Controle de Vetores componente dos serviços públicos de saúde em 

São Miguel das Missões, ainda encontra-se em fase de estruturação operacional, sendo 

prestado por dois departamentos submissos à Secretaria Municipal de Saúde: a Vigilância 

Sanitária e a Vigilância Epidemiológica. 

Verificando o portal e site do Ministério da Saúde, o problema está perfeitamente 

identificado, mas sua solução ainda não está codificada ou sistematizada. Algumas doenças 

endêmicas, ou epidêmicas, possuem programas específicos, sendo alguns de grande porte e 

centralizadores de aplicações financeiras, como por exemplo, o combate à dengue. Porém em 

sua maioria, os problemas não substanciam nenhum plano geral. 

O descaso e a ausência de investimentos no setor de saneamento em nosso País, em 

especial nas áreas urbanas, compromete a qualidade de vida da população e do meio 

ambiente. Enchentes, lixo, contaminação dos mananciais, água sem tratamento e doenças 

apresentam uma relação estreita. Diarréias, dengue, febre tifóide e malária, que resultam em 

milhares de mortes anuais, especialmente de crianças, são transmitidas por água contaminada 

com esgotos humanos, dejetos animais e lixo.  

As doenças transmitidas por vetores ainda se constituem em importante problema 

de saúde pública no País, apesar dos inegáveis avanços obtidos no seu controle. A dengue 

constitui-se em um dos maiores problemas de saúde pública do mundo e no Brasil já foram 

confirmados casos autóctones em 25 estados da Federação.  

A grande mudança nos padrões da população brasileira, que há cerca de quarenta 

anos era predominantemente rural e hoje concentra-se no ambiente urbano, favorece a 

ocorrência e a urbanização de agravos como dengue, leishmaniose visceral, malária, 

esquistossomose, entre outras.  

A seguir, a relação das principais causas identificadas do problema:  

 Urbanização desordenada - fixar a população no campo e nas cidades de pequeno e 

médio porte; 

 Baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário - viabilização de sistemas de 

esgotamento sanitário; 

 Coleta inadequada de resíduos sólidos - aumento da cobertura da coleta de resíduos 

sólidos; e 

  



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

 

65 

 

 Desmatamento e exploração predatória do ambiente - ordenar e sistematizar os 

projetos de exploração econômica de áreas ainda preservadas. 

  

 

VETORES 
 

FORMA DE TRANSMISSÃO 
 

ENFERMIDADES 
 

 

Mosca 

 

Asas, patas, corpo, fezes e saliva 

  

 Febre tifóide 

 Cólera 

 Amebíase 

 Disenteria 

 Giardíase 

 Ascaridíase 
 

 

Mosquito 
 

Picada  

  

 Malária  

 Febre amarela  

 Dengue  

 Leishmaniose  
 

 

Barata  

 

Asas, patas, corpo e fezes 

  

 Febre tifóide 

 Cólera  

 Giardíase  

 Poliomielite  

 

Rato e Pulga  

 

Mordida, urina, fezes e picada 

  

 Leptospirose  

 Peste bubônica  

 Tifomurino 

 Salmoneloses 
 
 

Cão e gato  

 

Urina e fezes  
 

  

 Toxoplasmose 
  

 

 

Gado e porco  

 

Ingestão de carne contaminada  
  

 Teníase  

 Cisticercose  

 

 
 
 

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DISSEMINADAS POR VETORES 

 NO MUNICÍPIO 

 

Principais doenças disseminadas por vetores 

 

SIM 

 

NÃO 

 

Água contaminada, 

coleta inadequada 

de resíduos sólidos, 

falta de tratamento 

de esgotos e 

contaminação de  

águas pluviais 

causam doenças 

como: 

 

Cisticercose  
  

 

Cólera  
  

 

Disenteria  
  

 

Febre tifóide  
  

 

Filariose 
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Giardíase  
  

 

Leishmaniose  
  

 

Leptospirose 
  

 

Peste bubônica  
  

 

Salmonelose 
  

 

Toxoplasmose  
  

 

Tracoma  
  

 

Triquinose  
  

 

Febre maculosa  
  

 

Poliomielite 
  

 

Amebíase 
  

 

Malária 
  

 

Febre amarela 
  

 

Dengue 
  

 

Ascaridíase 
  

 

Tifo murinho 
  

 

Teníase 
  

 

Febre maculosa 
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5. OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO 

A ausência de planejamento, com a fragmentação e a desarticulação das ações de 

saneamento ambiental, trouxe graves consequências para a população do município, como 

desperdício de recursos e degradação da salubridade ambiental, tanto na sede municipal como 

nas vilas e nos povoados. Essa realidade impõe mudanças profundas no modelo de gestão do 

saneamento ambiental de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

A superação desse problema não depende apenas da proposição de um Plano 

concebido como produto rígido e detalhista que, pela inflexibilidade e burocratização, é 

inaplicável em realidades permanentemente dinâmicas, em função da enorme pluralidade de 

agentes e de interesses. Por isso, é necessário conceber, para xxxxxxxxxxxxxxxxxx, um 

modelo de gestão que tenha em conta a complexidade da realidade urbana e rural e a 

participação e o controle social. Assim, o Plano de Saneamento Ambiental para 

xxxxxxxxxxxxxx propôs a constituição de um Sistema Municipal de Saneamento composto 

de: Plano de Saneamento Ambiental para xxxxxxxxxxxxxxxx, Conferência Municipal de 

Saneamento, Conselho Municipal de Saneamento e Fundo Municipal de Saneamento. Esse 

novo modelo de gestão exige mudanças institucionais, organizacionais e operacionais. 

Como contribuição ao modelo institucional para a área de saneamentoambiental 

local, o Plano propõe minuta de projeto de lei que dispõe sobre a Política Municipal de 

Saneamento Ambiental, contendo definições, princípios e diretrizes: além de sugerir o 

Sistema Municipal de Saneamento Ambiental. Visando contribuir com um importante 

serviço público específico de saneamento ambiental, o Plano também propõe uma minuta de 

projeto de lei que dispõe sobre o Serviço de Limpeza Pública. 

Entre as medidas sugeridas, destaca-se a mudança de relacionamento entre o Poder 

Público Municipal e a empresa concessionária estadual de águas e esgotos, bem como quanto 

ao acompanhamento e à fiscalização do atual contrato de concessão. 

A régua e o compasso sugeridos pelo Plano foram apresentados em um momento de 

amadurecimento da sociedade brasileira, que tem pleiteado mudanças na administração 

pública, exigindo maiores transparência e controle social. As metas estabelecidas pelo Plano 

foram às seguintes: 

 

 

 

 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões 

 

69 

 

 

5.1. OBJETIVOS E METAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Objetivos e Metas setoriais 

 

Horizonte temporal 
 

 

Curto prazo: 

 anual ou até 4 

anos 

 

Médio prazo: 
entre 4 e 8 

anos 

 

Longo prazo: 
acima de 8 e 

até 20 anos 
 

Resolver carências de abastecimento, 

garantindo o fornecimento de água a toda a 

população, indústria e irrigação. 
 

 

 

  

 

Promover a qualidade dos serviços de 

abastecimento de água, ultrapassando-se a 

“fase da quantidade” para entrar 

decididamente na “fase da qualidade” e 

penetrar, o mais possível, na “fase da 

excelência”. 

  
 

 

 

 

 

Reforçar os mecanismos de fiscalização 

daqualidade da água distribuída. 

   

 

Estabelecer medidas de apoio à reabilitação 

dos sistemas existentes e à implementação 

de novos sistemas. 

   

 
 

Criar condições para que a fixação das 

tarifas obedeça a critérios econômicos 

sadios e a objetivos sociais justos. 

   

 

Desenvolver medidas para valorização dos 

recursos humanos, nomeadamente no 

âmbito da formação profissional dos agentes 

envolvidos na gestão dos sistemas. 

   

 

Aumentar a eficiência da utilização da água 

para irrigação e consumos especiais. 

   

 

Reforçar a comunicação com a sociedade e 

promover a educação ambiental. 
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5.2. OBJETIVOS E METAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Objetivos e Metas setoriais 

 

Horizonte temporal 
 

Curto prazo: 
anual ou até 4 

anos 

Médio prazo: 
entre 4 e 8 anos 

Longo prazo: 
acima de 8 e até 

20 anos 
 

Resolver carências de atendimento, 

garantindo o esgotamento a toda a 

população, indústria e irrigação. 

   

 

Resolver as deficiências e atenuar as 

disfunções ambientais atuais 

associadas à qualidade dos meios 

hídricos, resultantes do não 

cumprimento da legislação vigente. 

   

 

Resolver outras deficiências e 

amenizar outras disfunções 

ambientais atuais associadas à má 

qualidade dos recursos hídricos. 

   

 

Adaptar a infraestrutura disponível 

paratratamento de esgoto e 

despoluição dos corpos hídricos à 

realidade resultante do 

desenvolvimento socioeconômico do 

município e à necessidade de 

melhoria progressiva da qualidade 

da água. 

   

 

Proteger e valorizar os mananciais 

de especial interesse, com destaque 

para os destinados ao consumo 

humano. 

   

 

Caracterizar, controlar e prevenir os 

riscos de poluição dos corpos 

hídricos. 

   

Aprofundar o conhecimento relativo 

a situações cujas especificidades as 

tornam relevantes no âmbito da 

qualidade da água. 

   

Desenvolver e/ou aperfeiçoar 

sistemas de coleta, armazenamento e 

tratamento de dados sobre aspectos 

específicos relevantes em relação à 

qualidade das águas. 

   

Reforçar a comunicação com a 

sociedade e promover a educação 

ambiental. 
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5.3. OBJETIVOS E METAS PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Objetivos e Metas setoriais 

Horizonte temporal 

Curto prazo: 
anual ou até 4 

anos 

Médio prazo: 
entre 4 e 8 anos 

Longo prazo: 
acima de 8 e até 

20 anos 
 

Resolver carências de atendimento, 

garantindo o acesso à limpeza 

pública para toda a população e 

atividade produtiva. 

   

 

Resolver as deficiências e atenuar 

as disfunções ambientais atuais 

associadas à salubridade ambiental, 

resultantes de falha no manejo dos 

resíduos sólidos. 
 

   

 

Adaptar a infraestrutura disponível 

para tratamento, reciclagem e 

disposição final dos resíduos 

sólidos à realidade resultante do 

desenvolvimento socioeconômico 

do município e à necessidade de 

melhoria progressiva da qualidade 

ambiental. 
 

   

 

Proteger e valorizar os mananciais 

de especial interesse, com destaque 

para os destinados ao consumo 

humano. 
 

   

 

Caracterizar, controlar e prevenir 

os riscos de poluição dos corpos 

hídricos. 
 

   

 

Aprofundar o conhecimento 

relativo a situações de interferência 

entre os resíduos sólidos e demais 

sistemas de saneamento. 
 

   

 

Reforçar a comunicação com a 

sociedade epromover a educação 

ambiental. 
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5.4. OBJETIVOS E METAS PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA 
Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Objetivos e Metas setoriais 

 

Horizonte temporal 

Curto prazo: 
anual ou até 4 

anos 

Médio prazo: 
entre 4 e 8 anos 

Longo prazo: 
acima de 8 e até 

20 anos 

Prevenção contra inundações: 

estudo e implementação de 

medidas no sentido de evitar o 

aparecimento de novas zonas 

críticas de inundação e/ou reduzir 

(ou mesmo eliminar) algumas 

dessas zonas atualmente existentes. 

   

Controle das enchentes naturais na 

macrodrenagem: desenvolvimento 

de estudos e implementação de 

medidas no sentido de analisar a 

possibilidade de controlar as cheias 

nos cursos principais das bacias 

elementares do município. 

   

Controle das enchentes na 

microdrenagem: desenvolvimento 

de estudos e implementação de 

medidas no sentido de controlar as 

enchentes (alagamentos) 

localizadas. 

   

Proteção em caso de ocorrência das 

cheias, naturais e artificiais: estudo 

e implementação de medidas no 

sentido de proteger as pessoas e 

bens situados em zonas críticas de 

inundação. 

   

Reforçar a comunicação com a 

sociedade e promover a educação 

ambiental. 

   

 

 

5.5. OBJETIVOS E METAS PARA O CONTROLE DE VETORES 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Objetivos e Metas setoriais 

 

Horizonte temporal 

Curto prazo: 

mensal ou até 4 

anos 

Médio prazo: 
entre 4 e 8 anos 

Longo prazo: 
acima de 8 e até 

20 anos 
 

Viabilização de sistemas de 

esgotamento sanitário 
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Aumento da cobertura da 

coleta de resíduos sólidos 

   

 

Controlar o desmatamento e 

exploração predatória do 

ambiente 

   

 

Combater eficientemente a 

proliferação do vetor da dengue 

no município 

   

 

Otimizar a educação em saúde 

com palestras e distribuição de 

material informativo 

   

 

6. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS 

OBJETIVOS E METAS: 
 

 

6.1. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
 

 

Soluções para os 

problemas mais 

frequentes em 

abastecimento de água. 

 

Horizonte temporal 
 

Imediatos ou 

emergenciais: 
– até 3 anos; 

 

Curto prazo: 
entre 4 até 8 

anos 

Médio prazo: 
entre 9 e 12 

anos 

Longo prazo: 
acima de 13 

até 20 anos 

Recuperação e ampliação 

das estruturas físicas e 

trocas de tubulações 

obsoletas. 
 

    

Modernização do modelo 

de gestão. 
 

    

Preservação da área do 

manancial (que pode ser 

feito em parceria com 

órgãosambientais). 
 

    

Reavaliação do Plano 

Tarifário. 
 

    

Implantação de macro e 

micromedição. 
 

    

Reforço da capacidade 

fiscalizadora dos órgãos 

competentes. 
 

    

Constituição de 

mecanismos de 

financiamento específicos 

para garantir o 

abastecimento de água dos 

aglomerados rurais ou 

dispersos. 
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Criação de um programa 

de formação profissional 

para a gestão técnica 

dossistemas de 

abastecimento de água. 
 

    

Lançamento de uma 

campanha de 

sensibilização da 

população para as 

questões da qualidade, da 

racionalização do uso da 

água e da adimplência do 

pagamento. 

    

Desenvolvimento de um 

programa de 

aproveitamentos 

hidráulicos de fins 

múltiplos. 
 

    

Implementação de um 

programa de infraestrutura 

de abastecimento de água. 
 

    

 

 

6.2. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Soluções para os 

problemas mais 

frequentes em 

esgotamento sanitário. 

 

Horizonte temporal 
 

Imediatos ou 

emergenciais: 
– até 3 anos; 

 

Curto prazo: 
entre 4 até 8 

anos 

Médio prazo: 
entre 9 e 12 

anos 

Longo prazo: 
acima de 13 

até 20 anos 

Recuperação e ampliação 

das estruturas físicas e 

trocas de tubulações 

obsoletas. 
 

    

Modernização do modelo 

de gestão. 
 

    

Prever implantação em 

etapas adequadas à 

demanda social e às 

condições técnicas. 
 

    

Adoção de tecnologia de 

infraestrutura adequada à 

realidade socioeconômica e 

ambiental local. 
 

 

    

Reavaliação do Plano 

Tarifário. 

    

 

Reforço da capacidade 

fiscalizadora dos órgãos 

competentes, 
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especificamentea relativa à 

liberação de construções. 
 

Constituição de 

mecanismos específicos de 

financiamento para garantir 

a implantação de soluções 

de esgotamento sanitário 

em aglomerados rurais ou 

no meio disperso. 
 

    

Criação de um programa de 

formação profissional para 

a gestão técnica dos 

sistemas de esgotamento 

sanitário. 

    

Lançamento de campanha 

de sensibilização da 

população para as questões 

da saúde, vetores, poluição 

dos corpos hídricos e da 

adimplência do pagamento. 

    

Desenvolvimento de um 

programa de 

aproveitamento dos 

efluentes tratados para fins 

comerciais. 
 

    

 

 

6.3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

 

 

Soluções para os 

problemas mais 

frequentes no sistema 

de limpeza urbana. 

 

Horizonte temporal 

Imediatos ou 

emergenciais: 
– até 3 anos; 

 

Curto prazo: 
entre 4 até 8 

anos 

Médio prazo: 
entre 9 e 12 

anos 

Longo prazo: 
acima de 13 

até 20 anos 

Recuperação e 

ampliação das estruturas 

físicas e trocas de 

equipamentos. 

    

Modernização do 

modelo de gestão. 

    

Reforço da capacidade 

fiscalizadora dos órgãos 

competentes. 

    

Reavaliação do Plano 

Tarifário. 

    

Criação de um programa 

de formação profissional 
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para a gestão técnica 

dosistema de limpeza 

urbana. 

Lançamento de uma 

campanha de 

sensibilização à 

população para as 

questõesda saúde, 

vetores, poluição dos 

corpos hídricos. 

    

Desenvolvimento de 

programas de 

aproveitamentos dos 

materiais coletadospara 

fins comerciais. 

    

Inserção de catadores e 

de cooperativas nas 

atividades de coleta e de 

reciclagem. 

    

Construção ou melhoria 

da operação do aterro 

sanitário (ou aterro 

controlado). 

    

 

 

 

6.4. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA 
 Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

 

 

 

Soluções para os problemas 

mais frequentes no sistema 

dedrenagem urbana. 

Horizonte temporal 

Imediatos ou 

emergenciais: 
– até 3 anos; 

 

Curto 

prazo: entre 

4 até 8 anos 

Médio prazo: 
entre 9 e 12 

anos 

Longo prazo: 
acima de 13 até 

20 anos 
 

Estabelecimento de 

zoneamento, com restrições à 

ocupação conforme o riscode 

inundação. 

    

 

Estabelecimento de sistemas 

alertas e seguros para áreas 

onde a única opção é a 

convivência com as 

enchentes. 

    

 

Utilização de estruturas 

compensatórias que 

favoreçam a retenção 

temporária do escoamento 

superficial e favoreçam a 

infiltração e percolação da 

água no solo, tais como 
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reservatórios, planosde 

infiltração, trincheiras de 

percolação, pavimentos 

porosos, entre outras. 
 

Adequação da legislação 

vigente; necessidade de 

implantação do Plano Diretor 

de Drenagem Urbana. 

    

 
 

6.5. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O CONTROLE DE VETORES 
 Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

 

 

Soluções para os 

problemas mais 

frequentes com vetores. 

 

Horizonte temporal 

Imediatos ou 

emergenciais: – 

até 3 anos; 
 

Curto prazo: 
entre 4 até 8 

anos 

Médio prazo: 
entre 9 e 12 

anos 

Longo prazo: 
acima de 13 até 

20 anos 

Gerenciamento 

Ambiental para o 

Controle de Vetores. 

    

Evidenciar adaptações 

das espécies de vetores 

em diferentescontextos 

ecológicos regionais e 

sinalizando 

períodos de 

ocorrência/expansão de 

epidemias. 

    

Promover trabalhos 

educativos nas 

instituições, como 

eventos e campanhas de 

orientação e prevenção de 

doenças transmitidas por 

vetores. 

    

Inspecionar, tratar e 

monitorar, áreas públicas 

que apresentam 

problemas, como terrenos 

baldios, margens de rios, 

galerias de águas e 

esgoto, parques e regiões 

urbanas de baixa renda, 

sem saneamento básico 

ou com saneamento 

básico ainda precário. 

    

 

7. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
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Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do plano de saneamento é o correto 

atendimento à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos das leis 

federais 11.445/07 e 8.987/95. 
 

7.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

As situações emergenciais na operação do sistema de abastecimento de água 

ocorrem quando da ocasião de paralisações na produção, na adução e na distribuição. Estes 

eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção. 

Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla fora 

capacidade de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão reduzidas. 

Portanto, a solução dos principais problemas nas situações de emergência ou de 

contingência, dizem respeito à alocação de recursos financeiros. 

Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias 

público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da lei. 

 

7.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As situações emergenciais na operação do sistema de esgotamento sanitário 

ocorrem quando da ocasião de entupimento de redes coletoras, sobrecargas de vazões 

parasitárias e defeitos nas estações elevatórias e de tratamento de esgotos. Estes eventos 

continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção e serviços de 

eliminação de ligações clandestinas de águas pluviais nas redes coletoras. 

Evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema, e quanto mais ampla for a 

capacidade de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão reduzidas. 

Portanto, a solução dos principais problemas nas situações de emergência ou de 

contingência, dizem respeito à alocação de recursos financeiros. 

Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias 

público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da lei. 

 

7.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As situações emergenciais na operação do sistema de manejo e disposição final de 

resíduos sólidos ocorrem quando da ocasião de paralisações de prestação dos serviços, por 

deficiência dos equipamentos, por desorganização na sua prestação, ou por greves de 

trabalhadores. 
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Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de 

manutenção e reposição de equipamentos e através de gestões administrativas em geral, 

incluindo a do pessoal alocado nos serviços. 

Evidencia-se que, quanto melhor mantido o sistema, e quanto mais ampla fora a 

capacidade de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão reduzidas. 

Portanto, a solução dos principais problemas nas situações de emergência ou de 

contingência diz respeito à alocação de recursos financeiros. 

Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias 

público-privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da lei. 

 

7.4. MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA 
 

Os serviços de microdrenagem prestados pela Municipalidade tem razoável 

cobertura, necessitando, no entanto, ampliações, reformas e melhorias do sistema físico. É 

possível dar-se início a um processo corretivo desta situação, com uso de atos previstos em 

lei. 

As situações emergenciais na operação do sistema de microdrenagem ocorrem 

apenas quando da ocasião das enchentes, estas afetas às condições das estruturas naturais de 

macrodrenagem. Não há como separar os eventos. 

Assim, resta a tomada de atitudes políticas e institucionais para ações emergenciais 

na operação dos serviços públicos de macrodrenagem: predição por parte da Defesa Civil, 

evacuação de populações e bens nas áreas de risco, atendimento emergencial de acidentes, 

mobilização do funcionalismo público municipal no atendimento às demandas de atuação 

pessoal, mobilização do empresariado para apoios operacionais e financeiros, atuação 

jurídico-institucional nos decretos de situação de emergência e calamidade pública, ações 

administrativas de obtenção de recursos junto aos governos estadual e federal, contratações 

emergenciais de empresas prestadoras de serviços e outras ações assemelhadas típicas de 

acidentes naturais. 

Os principais aspectos contingenciais dizem respeito à alocação de recursos 

financeiros nos casos de paralisações operacionais, para sustentar as ações retro citadas. 

 

 
 

7.5. CONTROLE DE VETORES 
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O desequilíbrio ecológico provocado pela supressão da vegetação, represamento de 

rios, tipos de cultivo, formas de destinação do esgoto e resíduos sólidos, e por diversas 

tecnologias que alteram o meio natural, determina alterações climáticas que podem domiciliar 

insetos ou propiciar o aparecimento de outros vetores de enfermidades. 

Atualmente, no Brasil, as principais doenças vetoriais (doenças metaxênicas) 

sujeitas a controle são: dengue, malária, leishmanioses, doença de Chagas, febre 

amarela,esquistossomose, filarioses (bancroftose e oncocercose) e peste bubônica. 

Inicialmente, é necessário monitorizar os vetores e as pessoas infectadas, por 

intermédio da vigilância epidemiológica, que verifica a densidade dos vetores existentes na 

localidade e a incidência de casos confirmados. 

Numa segunda fase, há que pesquisar focos de reprodução ou criadouros que 

correspondem às coleções de água paradas, falta de saneamento básico e disposição de 

resíduos inadequada, e, estabelecer planos com objetivo de eliminar vetores. 

O passo mais importante é o de mobilizar a população, por meio de campanhas de 

educação sanitária, para que a mesma participe ativamente da solução do problema. Os 

problemas gerais de controle de doenças vetoriaisdevem ser considerados ao lado dos 

problemas específicospara cada uma das doenças. 

 

8. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA 

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS 
 

8.1. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO 

PLANO 

O plano contém mecanismos para acompanhamento, monitoramento e avaliação das 

ações programadas, considerando aimplementação, os resultados alcançados, as modificações 

necessárias, bem como para o processo da revisão periódica, que vai ocorrer, no máximo, a 

cada quatro anos. 

Para que essas atividades sejam realizadas adequadamente, foiestabelecida uma 

equipe e/ou conselho formado por técnicos da prefeitura e representantes da sociedade civil 

que fiscalizará o acompanhamento das ações sistemáticas, pois o PMSB, deverá ser avaliado a 

cada 4 (quatro) anos para verificação do andamento das intervenções sugeridas e de 

modificações que se fizerem necessárias ao longo do horizonte do Plano. 

Ao final dos 20 anos do horizonte do Plano, deverá ser elaborada a complementação 

das intervenções sugeridas e incluir novas demandas para a área de planejamento do PMSB. 
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O sucesso do PMSB está condicionado a um processo de permanente revisão e 

atualização e, para tanto, o próprio Plano deve prever ações complementares, como o 

monitoramento de dados e estudos adicionais. 

 

 

Revisão do Plano PMSB 
 

 

ANO 
 

AÇÃO 
 

FREQÜÊNCIA 
 

2009   

2010 Elaboração  

4 anos 2011 Revisão/ PPA 

2012 Início da Gestão 

2013  

2014   

4 anos 2015 Revisão/ PPA 

2016 Inícioda Gestão 

2017  

2018   

4 anos 2019 Revisão/ PPA 

2020 Início da Gestão 

2021  

2022   

4 anos 2023 Revisão/ PPA 

2024 Início da Gestão 

2025  

2026   

4 anos 2027 Revisão/ PPA 

2028 Início da Gestão 

2029  
 

 

Na etapa de implementação e acompanhamento, os gestores deverão acompanhar a 

execução das ações previstas, monitorando indicadores e disponibilizando informações. 

Deverão também cobrar dos responsáveis, ações específicas previstas no Plano e 

condicionadas a indicadores estabelecidos como orientadores para a tomada de decisão. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PROGRAMADAS DO PMSB 

 Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 

 

Descrição 
 

Tema 
 

Indicador 
 

Frequência 

 

 

 

 

Indicadores para 

avaliar a 

Recuperação e 

Prevenção da 

Qualidade da Água. 

 

Atendimento com Sistemas de 

Drenagem e Tratamento de Águas 

Residuais Urbanas 

 
 

Percentagem de atendimento com sistemas de drenagem 
 

 

4 anos 
Percentagem de atendimento com instalações de tratamento 
 

 

 

Poluição Industrial 
Percentagem da contribuição da poluição industrial estimada em população 

equivalente 

 

4 anos 

 
 

Poluição Difusa 

 

Concentração de nitratos nas principais captações de água  

4 anos 
 

Concentração de fosfatos nas principais captações de água 
 

 

 

 

Limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos 

Proporção de coleta adequada de lixo  

 

4 anos 

Proporção de coleta inadequada de lixo 

Proporção de coleta direta 

Proporção de coleta indireta 

Proporção de domicílios com coleta pública de lixo 

Frequência de varrição e limpeza de vias 
 

Outorga de lançamento de águas 

residuárias 

 

 

Número de outorgas em vigor 
 

 

4 anos 

 

Monitoramento das Águas 

Superficiais 

Densidade de estações de amostragem ativas (nº/km2)  

4 anos Percentagem de captações de águas superficiais monitoradas, relativas ao 

número total de captações de águas superficiais destinadas paraconsumo 

humano 

 

Monitoramento das Águas 

Subterrâneas 

Percentagem de captações de águas subterrâneas, monitoradas e relativa ao 

número total de captações de águas subterrâneas destinadas ao consumo 

humano 

4 anos 

 

Qualidade Físico-Química dos 

Cursos de Água 

Percentagem de estações de amostragem, cuja classificação é: 

Classe E: 

- Classe 1 

 - Classe 2  assim por diante- .............. 

 - Classe 8 (conforme Resolução 357 - CONAMA, por exemplo) 

 

4 anos 
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Estado de eutrofização de lagos e 

reservatórios 

Percentagem de lagos cujo estado é: 

- Hipereutrófico- Eutrófico- Mesotrófico- Oligotrófico 

- Ultraoligotrófico 

4 anos 

 

Qualidade da Água nas Captações 

Superficiais destinadas ao Consumo 

Humano 

Percentagem de captações monitoradas: 

– Com aptidão para produção de água para consumo humano 

– Sem aptidão para produção de água para consumo Humano. 

 

 

4 anos 

 

Qualidade da Água nas Zonas 

Balneárias 

Percentagem de zonas balneárias classificadas: 

– Com aptidão balneária 

– Sem aptidão balneária 

 

4 anos 

 

 

 

 

 

Indicadores para 

avaliar o 

Abastecimento de 

Água às Populações 

e Atividades 

Econômicas 

 

Qualidade da Água Distribuída à 

População e à Indústria 

Frequência das Análises  

4 anos % Violações dos Parâmetros de Qualidade Cloro Residual 
 

% População Servida sem Tratamento 
 

Atendimento com Sistema de 

Abastecimento às Populações e 

Indústrias 
 

 

% População Servida (Índice de Atendimento)  

 

 

 

4 anos 
 

Recursos humanos da companhia 

prestadora dos serviços 

 

Proporção de profissionais de nível superior 
 

Proporção de profissionais de nível médio 
 

Proporção de profissionais de nível técnico 

Média da carga horária anual destinada à capacitação de profissionais 

 

Capacidade do sistema 

 

Reservação per capita  

 

4 anos 

 

Capacidade de tratamento de água 
 

 

Percentual de água consumida que é tratada 
 

Disponibilidade de água bruta para abastecimento público 
 

Desempenho dos Sistemas de 

Abastecimento às Populações e 

Indústria 

 

% Perdas por Sistema  

4 anos  

Ocorrência de intermitência 
 

Abastecimento de água ao setor 

agrícola 
 

 
 

 
 

 

 
 

Eficiência da utilização da água na irrigação 

 
 

 

 

4 anos 

 

 

Indicadores para 

avaliar a Proteção 

 

Situação dos Sistemas Lóticos 
 

Situação dos cursos de água ou segmentos com elevada biodiversidade com 

interesse conservacionista 
 
 

 

4 anos 
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dos Ecossistemas 

Aquáticos e 

Terrestres 

Associados. 

Situação dos Sistemas Lênticos Estado trófico dos lagos 4 anos 
 
 

Situação do Estuário 
 

 

Área do estuário em estado natural 
 

 

 

4 anos 
 

 
 

 

Uso e ocupação do solo 

 

Proporção das áreas de preservação ambiental 
 

 

4 anos 
 

Proporção de loteamentos irregulares reurbanizados 

Proporção da área de risco (enchentes, deslizamentos de encosta, etc.) 

desocupada 
 

 

 

 

Indicadores para 

avaliar a Prevenção 

e Minimização dos 

Efeitos das Cheias, 

Secas e Acidentes 

de Poluição. 

 

Secas 

 

Frequência 
 

4 anos 
 

Existência, ou não, de plano de contingência. 

 

 

 

 

Cheias 

 

Frequência  

 

 

 

4 anos 

 

Existência, ou não, de estruturas de controle. 
 

Existência (ou não) e frequência de limpeza e desobstrução de dispositivos 

de captação de água de chuva 
 

Existência (ou não) e frequência de limpeza e desobstrução de galerias 
 

Existência (ou não) e frequência de limpeza e desobstrução de canais 
 

Proporção de domicílios com cobertura de microdrenagem 
 

Existência, ou não, de planos de emergência. 
 

Área afetada 

 

Acidentes de poluição 

 

Frequência  

4 anos 
 

Área afetada 
 

 

Existência, ou não, de planos de emergência.  

 

 

4 anos 

 

 
 

Indicadores para 

avaliar a 

Valorização dos 

Recursos Hídricos. 

 

 

Valorização dos Recursos Hídricos 

 

Produção de Energia Hidrelétrica 
 
 

Praias fluviais com infraestrutura para férias de visitantes. 
 

Áreas aptas para Pesca e Piscicultura 

Áreas destinadas à prática de Esportes Náuticos 

Extensão das Vias Navegáveis 
 

Indicadores para 

avaliar o controle 

de Vetores. 

 
 

Controle de Doenças 

Revisão do Plano de Vigilância Sanitária 
 

 

 

4 anos 
Adequação do Saneamento Ambiental 
 

Diagnosticar a incidências de epidemias e vetores 
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O acompanhamento e monitoramento serão feito por meio dos programas 

apresentados nesta tabela. Vale ressaltar, também, que os programas relacionados na 

tabelasão os mais relevantes. 

 

 

ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E 

 REVISÃO DO PLANO 
 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010.  

 

Descrição 
 

Objetivo principal 

 

Contribuição na 

tomada de decisão 

 

Executor 
 

Frequência 

 

Qualidade das 

Águas 

Superficiais 

 

Avaliar eficácia no 

controle da poluição 

 
 

Sobre implantação 

de processos de 

tratamento para 

atendimento de 

objetivos. 

 

Prefeitura 

 

4 anos 

 

Pontos de 

enchente e 

alagamento 

 

Avaliar a eficácia do 

manejodas águas 

pluviais 

 
 

Sobre ações para 

controle de 

enchentes. 

 

Prefeitura 

 

4 anos 

 

 

Uso e ocupação 

do solo 

 

Avaliar a dinâmica 

ocupacional do 

território, 

principalmente no 

que diz respeito à 

evolução das 

superfícies 

impermeabilizadas. 

 

 

Sobre ações para 

controle de 

enchentes e de 

processos erosivos. 

 

 

 

Prefeitura 

 

 

 

4 anos 

 

Tecnológico 

 

Verificar a 

adequação da 

tecnologia utilizada 

 

Sobre ações nos 

quatro setores do 

saneamento 

contemplados pelo 

PMSB 

 

 

Prefeitura 

 

 

4 anos 

 

 
 

Resíduos sólidos 

 

Verificar a 

efetividadeda 

limpeza urbana e as 

condições do 

depósito final do 

material coletado 

 

 

Sobre ações para 

controle de vetores e 

enchentes. 

 

 

Prefeitura 

 

 

4 anos 

 

Abastecimento 

de água e 

esgotamento 

sanitário 

 

Avaliar a cobertura 

dos sistemas de 

abastecimento de 

água e esgotamento 

sanitário 

 
 

Sobre ações 

necessárias para 

garantir o 

atendimento a toda 

população. 

 
 

Prefeitura 

e/ou 

Corsan 

 

 
 

4 anos 
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8.2. SISTEMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Para a execução racional e organizada das ações de saneamento básico, uma 

estratégia promissora será a organização do Sistema Municipal de Saneamento Básico 

(SMSB), composto por instâncias, instrumentos básicos de gestão e um conjunto de agentes 

institucionais que, no âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e 

funções, integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, 

definição de estratégias, execução e avaliação das ações de Saneamento Básico. 

Serão instrumentos deste Sistema o (a): 

- Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

- Conselho Municipal de Saneamento Básico e/ou equivalente (Cidades); 

- Plano Municipal de Saneamento Básico; 

- Fundo Municipal de Saneamento Básico;  

- Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico; 

- Instrumento de delegação da prestação dos serviços. 
 

9. ENCERRAMENTO 

O presente Plano Municipal de Saneamento foi elaborado pelo Grupo Executivo e 

Comitê Consultivo, apoiados pelo Contrato de prestação de serviços de Consultoria para 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, atendendo aos ditames da Lei 

Federal n.º 11.445/07, cumpridas as formalidades legais, edadoampla divulgação e 

subsequente edição oficial pelo Poder Executivo. 

Consoante o parágrafo 4.º do artigo 19 da citada lei, este plano será revisto 

periodicamente, em prazo não superior a quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano 

Plurianual. 
 

10. EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PMSB 

O Plano Municipal de Saneamento Básico apresentou uma equipe técnica com 

composição multidisciplinar que integrou o Grupo Executivo. 
 

Equipe Técnica de Elaboração do PMSB 

Nome Formação Cargo/Função 

   

   

   

   

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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12. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Prefeito assinando as Portarias  ANEXOB – Divulgação Cartaz (Câmara) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – Divulgação Cartaz (Prefeitura) ANEXO D – Capacitação dos atores - PMSB           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – Grupo Executivo                            ANEXO F – Comitê Consultivo 
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  ANEXO G – 1ª Reunião do PMSB                   ANEXO H – 2ª Reunião do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO I – Audiência Pública do PMSB       ANEXO J – Audiência Pública do PMSB 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ANEXO K – Audiência Pública do PMSB ANEXO L– Entrega do Relatório (coordenador)  
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ANEXO M – Portaria de Designação: Grupo Executivo do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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ANEXO N – Portaria de Designação: Comitê Consultivo do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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ANEXO O – Lista de Presença da Capacitação para Elaboração do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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ANEXO P - Material de Capacitação dos Atores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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ANEXO Q – ATA da 1ª Reunião do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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ANEXO R – ATA da 2ª Reunião do PMSB 
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ANEXO S – Edital de Convocação para Audiência Pública 
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ANEXO T – ATA da Audiência Pública do PMSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Prefeitura Municipal, 2010. 
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PARA SABER MAIS 

 

O Ministério das Cidades elaborou diversos materiais técnicos de orientação 

para a elaboração dos planos municipais e regionais e também sobre a Lei n° 11.445/07 e 

sobre a política de saneamento básico. 
 

SOBRE A ELABORAÇÃO DOS PLANOS: 

  Guia para a elaboração de Planos de Municipais de Saneamento. 

  Diretrizes para a definição da política e elaboração de Planos Municipais e Regionais 

de Saneamento Básico. 

  Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental – Experiências e 

Recomendações. 

  Procedimentos metodológicos para elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

  Elaboração de diagnóstico da situação de saneamento básico de um município. 

  Participação social para elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico. 

  Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico: novos paradigmas 

tecnológicos para a concepção de projetos. 

  Avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico: conceitos, experiências 

brasileiras e recomendações. 

  Prestação dos serviços, regulação, fiscalização e financiamento. 

  Caderno Metodológico do Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social 

em Saneamento. 

  Resolução ConCidades nº 32, de 10/05/2007 que trata da campanha de sensibilização 

e mobilização para construção dos planos municipais de saneamento. 

  Resolução nº 75 aprovada pelo ConCidades em 02/07/2009, que trata dos conteúdos 

mínimos dos Planos Participativos de Saneamento Básico. 

 

 

 

 


