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Este Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Tuparendi foi elaborado em 

atendimento à Lei № 11.445/2007 que instituiu a Política Nacional do Saneamento 

Básico (PNSB) e do Decreto № 7.217/2010 que regulamenta a PNSB, e tem como 

objetivo principal a universalização dos serviços de abastecimento de água potável, de 

esgotamento sanitário, de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de 

resíduos sólidos à população com um horizonte de planejamento de 20 anos.  

Para a elaboração do PMSB do município de Tuparendi foi utilizada, como 

instrumentos de apoio metodológico, a publicação Política e Plano Municipal de 

Saneamento Básico – Convênio FUNASA/ASSEMAE (BRASIL, 2014). O conteúdo do 

PMSB de Tuparendi procura atender à Resolução Recomendada nº 75, de 02 de julho 

de 2009, do Conselho das Cidades, instância que integra as atividades do Ministério 

das Cidades, de modo que o mesmo foi estruturado visando à orientação e o 

assessoramento tanto do poder executivo municipal na organização e prestação dos 

serviços de saneamento básico, quanto do poder legislativo na elaboração das leis 

vinculadas. 

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tuparendi apresenta 

as informações consolidadas de todas as etapas e documentos desenvolvidos no 

decorrer do processo de elaboração deste Plano de Saneamento. Como resultado das 

atividades tem-se os seguintes produtos. 

• Relatório A: Portaria com os membros dos Comitês de Coordenação e 

Executivos 

• Relatório B: Plano de Mobilização Social; 

• Relatório C: Diagnóstico Técnico-Participativo; 

• Relatório D: Prospectiva e Planejamento Estratégico; 

• Relatório E: Programas, Projetos e Ações; 

• Relatório F: Plano de Execução; 

• Relatório G: Minuta do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento 

Básico; 

• Relatório H: Indicadores de Desempenho; 

• Relatório I: Sistema de Informações para o Auxílio de Tomada de Decisão; 

Essas informações constantes nos documentos acima supracitados foram organizadas 

em três volumes, os relatórios apresentados no presente volume são: 

• Portaria com definição dos membros do comitê de coordenação e de 
execução; 
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• Plano de Mobilização Social; 

• Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo. 

A Portaria com definição dos membros do comitê de coordenação e de execução, 

consistiu na formatação de um modelo de planejamento participativo e de caráter 

permanente, durante a elaboração do PMSB, contemplando vários atores sociais 

intervenientes para a operacionalização do PMSB. Esses grupos de trabalho são 

formados por duas instâncias: Comitê de Coordenação e Comitê Executivo, com suas 

composições disponíveis no Volume III deste Relatório. 

O Capítulo II – Informações Preliminares, foi elaborado antes de planejar as ações de 

mobilização e participação social. Esse capítulo é importante pois apresenta a forma 

como a sociedade do município de Tuparendi está estruturada e organizada, o papel 

que cada um recebe, e os recursos dos quais dispõem. Conhecendo o município foi 

possível analisar e adotar uma estratégia de mobilização social mais efetiva. 

O Plano de Mobilização Social, é um documento de planejamento da mobilização 

social que organizou as atividades de participação social executadas durante todas as 

fases de elaboração do PMSB. Os resultados dessas atividades estão especificados 

no Capítulo III – Plano de Mobilização Social. 

O Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo, consistiu na elaboração do 

diagnóstico completo do setor de saneamento no enfoque técnico, paralelamente ao 

diagnóstico participativo com levantamento das percepções sociais sobre o setor de 

saneamento básico municipal. No Capítulo IV- Diagnóstico Técnico-Participativo, é 

possível observar todos os levantamentos das características relacionadas ao 

saneamento básico no município em termos de gestão, infraestrutura, legislação e 

normas, traçando um panorama minucioso da situação dos serviços de saneamento 

básico em Tuparendi, enfatizando as deficiências e carências, permitindo elaborar um 

planejamento estratégico para as melhorias necessárias. 
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Aqui estão organizadas as informações gerais do município. Essas informações são: 

localização e acessos, regiões administrativas do município, grupos e organizações 

sociais, instituições religiosas, instituições educacionais, instituições de saúde, 

segurança e distribuidoras de energia. 

1. LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O município de Tuparendi está localizado na zona fisiográfica denominada Alto 

Uruguai, o município de Tuparendi pertence à microrregião da Grande Santa Rosa, 

localizada na Região Noroeste do Estado do Rio Grande Sul, ver Figura II-1. Segundo 

dados censitários do IBGE (2010), a população do município era de 8.557 habitantes, 

sendo 5.294 residentes na zona urbana e 3.263 na área rural, em um território que 

abrange uma área de 307,676 km². 

Figura II-1: Localização do município de Tuparendi 

 
Fonte: SAA/RS; Divisão de Geografia e Cartografia, 1997 

 

Tuparendi faz divisa ao Sul com o município de Santa Rosa, ao Norte-nordeste com o 

município de Novo Machado, ao Leste com o município de Tucunduva, ao Noroeste 

município de Porto Mauá, a Oeste com o município de Alecrim e ao Sudoeste com o 
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município de Santo Cristo. 

As distâncias entre o município de Tuparendi e regiões de interesse são elencadas no 

Quadro II.1. As distâncias apresentadas no Quadro II.1 são referentes aos trajetos 

rodoviários entre as sedes dos municípios/distritos citados. 

O acesso ao município de Tuparendi se dá pelas rodovias asfaltadas RS-344 e RS-

305. Além desses, há acessos alternativos pelas estradas vicinais, não asfaltadas: 

Candeia, Lajeado Capoeira, Lajeado Cascatinha, Nova Alemanha, Lajeado Estiva, 

Bom Princípio, Mato Queimado, Cerro Alto, Lajeado Taquara, Lajeado Grande.  

Quadro II.1: Distâncias ao Município de Tuparendi em relação a pontos de interesse 

Local Interesse 
Distância da Sede 

Municipal (km) 

Porto Alegre Capital do Estado 509 

Possadas 
(Argentina) 

Município País Vizinho 182 

Santa Rosa Município Vizinho 14,1 

Cinquentenário Distrito Municipal 17 

Cerro Alto Distrito Municipal 10,9 

Giruá 
Cidade sede do aterro e da cooperativa de 

recicláveis 
36,6 

Horizontina 
Cidade sede da empresa terceirizada – NR9 

(coleta e transporte) 
33,6 

Fonte: Google Maps 

 

2. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO 

O município de Tuparendi era dividido territorialmente em três regiões administrativas: 

Sede, Cerro Alto e Cinquentenário. Na Figura II-2, é apresentada a vista da área 

central do município de Tuparendi. 
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Figura II-2: Vista da zona urbana do município de Tuparendi 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Tuparendi 

A Figura II-3 apresenta o mapa da área urbana do município com divisão dos bairros 

que compõe a área urbana. 

Figura II-3: Mapa da área urbana do município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 
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A Figura II-4 apresenta o mapa com a localização e estradas de acesso para os 

distritos que compõe o município, comunidades e aglomerados rurais. 

Figura II-4: Mapa do município contendo a localização das comunidades rurais 

 
Fonte: ECONATIVA Assessoria Ambiental Ltda, 2009. 

 

3. GRUPOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

Os principais grupos sociais identificados no município de Tuparendi são os abaixo 

elencados e segundo a base de dados de cada entidade possuíam os seguintes 

componentes: 

• CTG Fronteira da Amizade: Composto por 20 associados. 

• Sindicato dos Trabalhadores Rurais: Composto por 4.294 associados. 

• Sindicato Rural: Composto 18 associados 

• Lions Club: Grupo composto por 20 integrantes  

• Associação de Clubes de Mães: Composto por 180 associadas 

• Grupos de Jovens Emaús: Composto por 40 integrantes  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

25 

• Grupo de Idosos Conviver: Composto por 200 integrantes 

• Grupo de ações sócio-educativas: 540 famílias atendidas nos programas 

FEAS – Piso de Proteção Básica; Programa de Fortalecimento de Vínculos – 

PAIF –; Programa Bolsa Família - PBF; e 190 pessoas atendidas nos grupos 

de idosos, PCDDs e artesanato. 

Os bairros Glória, Esperança e Progresso eram os locais onde havia o maior número 

de pessoas em situações de vulnerabilidade no município. Já nas localidades rurais, 

existiam apenas situações pontuais. 

 

4. INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS 

No município de Tuparendi, há 14 (quatorze) instituições religiosas cadastradas as 

quais estão relacionadas no Quadro II.2. As religiões que tinham maior 

representatividade no município são a Católica e a Evangélica. Apesar de não estarem 

cadastrados no município, tem-se conhecimento da existência de outros grupos 

religiosos.  

Quadro II.2: Relação de instituições religiosas cadastradas no município 

Religião Instituição Responsável Endereço Telefone 
Número 

de 
membros 

Evangélica 
Associação 

Bíblica e Cultural 
Santa Rosa 

Célio 
Kamuzato 

Rua Leonel 
Jaeger, 22 

55 98122 
0076 

26 

Evangélica 

Comunidade 
Evangélica 
Luterana de 
Tuparendi 

Cler Regina 
Schoulten 

Rua Amadeu do 
Prado Mallmann, 

41 

55 3543 
1443 

1.600 

Evangélica 

Paróquia 
Evangélica 
Luterana 

Redentor de 
Tuparendi 

Pastor 
Samuel 
Leandro 

Zimmermann 

Rua São Paulo, 
266 

55 99646 
8903 

233 

Evangélica 
Igreja Batista 
Independente 

Zoar 
Valdir Krause Rua Tuiuti, 307 

55 99703 
2426 

90 

Evangélica 
Igreja Batista 
Pioneira de 
Tuparendi 

Inácio Aldair 
Block 

Av. Tucunduva, 
2933 

55 
996536703 

91 

Evangélica 
Igreja de Cristo 
de Tuparendi 

Vilmar Daniel 
Scharpinski 

Rua Paraná, 11 
55 99921 

9342 
80 
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Quadro II.2: Relação de instituições religiosas cadastradas no município 

Religião Instituição Responsável Endereço Telefone 
Número 

de 
membros 

Evangélica 
Igreja do 

Evangelho 
Quadrangular 

Pastor Flávio Rua Paraná, 192 
55 99649 

3761 
50 

Evangélica 

Igreja 
Evangélica 

Congregacional 
do Brasil 

Gerson 
Radiske 

Rua 
Sesquicentenário, 

1231 

55 3511 
3529 
99906 
7374 

55 

Evangélica 

Igreja 
Evangélica 

Assembleia de 
Deus 

Francisco 
Brizola 

Rua Adolfo Kist, 
472 

99971-
1911 

120 

Católica 

Mitra 
Angelopolitana – 
Nossa Senhora 
de Aparecida 

Aldecir Jose 
Piai 

Av Uruguai, 2149 
55 3543 

1179 
1000 

Católica 

Mitra 
Angelopolitana  - 
Nossa Senhora 

da Saúde 

Guido Boufler 
Cinquentenário – 

Tuparendi 
55 3595 

1151 
1259 

Católica 

Mitra 
Angelopolitana – 
Nossa Senhora 

de Lima 

Airton 
Cancian 

Rua Edmundo 
Tramm, 111 – Vila 

Glória 

55 99684 
2858 

140 

Católica 
Mitra 

Angelopolitana – 
Vila Progresso 

Glauci Hamm 
Av. Tucunduva, 

421 
55 99613 

1391 
35 

Evangélica 
USB da Igreja 

Adventista do 7° 
dia 

Manoel 
Messias 

Rua São Paulo s/n 

55 
99165644 

55 
981319438 

50 

Fonte: Banco de dados municipal elaborado pelo autor 

 

5. INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 

A rede de ensino de Tuparendi era composta por 06 (seis) instituições de ensino, 

sendo 04 (quatro) municipais e 02 (duas) estaduais, as quais estão apresentadas no 

Quadro II.3. Não existiam instituições de ensino particulares. 

Havia 03 (três) instituições que ofertam Educação Infantil, 04 (quatro) instituições que 

ofertam Ensino Fundamental, e 01 (uma) instituição de Ensino Médio, todas de ensino 

público. 
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Quadro II.3: Relação de escolas 

Escola Endereço Bairro Telefone Gestão Etapas de Ensino 

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Vendelino Waldemar 

Rauber 

Rua A, 320 Glória 
55 99623 

3849 
Municipal Educação Infantil 

Escola Estadual de 
Ensino Fundamental 

Andrea Parise 

Rua Elisio Cavedon 
04 - Cinquentenário 

Interior 
55 3595 

1070 
Estadual 

Educação Infantil 
e Ensino 

Fundamental  

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 

Hermínia Sichinel 
Rua São Paulo, 247 Centro 

55 3543 
1904 

Municipal 

Educação Infantil 
e Ensino 

Fundamental - 
Séries Iniciais 

Escola Estadual de 
Educação Básica 

Yeté 

Rua 
Sesquicentenário, 

132 
Centro 

55 3543 
1276 

Estadual 

Ensino 
Fundamental -
Séries Finais e 
Ensino Médio 

Escola Municipal de 
Educação Infantil 

Doce Infância 
Rua João XXIII, 417 Centro 

55 3543 
2187 

Municipal Educação Infantil 

Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 

Amadeu do Prado 
Mallmann 

Rua Piratini, 104 Centro 
55 3543 

1078 
Municipal 

Ensino 
Fundamental -
Séries Iniciais 

Fonte: Secretaria da Educação 

No Quadro II.4, é apresentado o panorama da situação da educação no município de 

Tuparendi. 

Quadro II.4: Panorama da Educação 

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade[2010] 99,7% 

IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental[2015] 6.6 

IDEB – Anos finais do ensino fundamental[2015] 4.1 

Matrículas no ensino fundamental[2015] 723 matrículas 

Matrículas no ensino médio[2015] 105 matrículas 

Docentes no ensino fundamental[2015] 58 docentes 

Docentes no ensino médio [2015] 13 docentes 

Número de estabelecimentos de ensino fundamental[2015] 05 escola 

Número de estabelecimentos de ensino médio[2015] 01 escola 

Fonte: IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/) 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
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6. INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

No Quadro 4.5 estão apresentados os tipos de estabelecimentos públicos de saúde, 

bem como a quantidade existente no município. 

Quadro II.5: Tipo e quantidade de estabelecimentos de saúde no município 

CNES-Estabelecimento por Tipo-Rio Grande do Sul 

Município: 432230 - Tuparendi 

Nome do município SANDRA 
Período: Jan/2016 

Tipo de Estabelecimento Quantidade 

CENTRO DE GESTÃO EM SAÚDE 1 

UNIDADE BÁSICA 2 

CLÍNICA ESPECIALIZADA / AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO 1 

HOSPITAL GERAL 1 

POLICLINICA 1 

POLO ACADEMIA DE SAÚDE 1 

POSTO DE SAÚDE 1 

UNIDADE DE SERVIÇO DE APOIO DE DIAGNOSE E TERAPIA 1 

UNIDADE MÓVEL PRE-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA 

URGÊNCIA 

1 

Total 10 

Fonte: Secretaria de Saúde 

No Quadro II.6, estão discriminados todos os estabelecimentos de públicos de saúde 

existentes no município. 

Quadro II.6: Relação de Estabelecimento de Saúde 

Tipo e nome do 
estabelecimento de 

saúde 

Tipo de atendimento 
realizado 

Endereço 
Horário de 

atendimento 

Centro de Assistência 
Médico Social - CAMS 

Urgência, emergência e 
eletivos 

Av. Uruguai, nº 
2110 

24 horas 

ESF I 
Agendados, eletivos e 

urgência 
Rua Santa Cruz, 

nº 190 

07:30 – 12:00 

13:30 – 17:00 

ESF II 
Agendados, eletivos e 

urgência 
Avenida Mauá, 

nº 732 

07:30 – 12:00 

13:30 – 17:00 

ESF III 
Agendados, eletivos e 

urgência 
Rua Adolfo Kist, 

nº203 

07:30 – 12:00 

13:30 – 17:00 

Secretaria de Saúde 

Agendamentos, regulação, 
dispensação de 

medicamentos, vigilância 
sanitária e epidemiológica 

Avenida Mauá, 
nº1376 

07:30 – 12:00 

13:30 – 17:00 
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O número de servidores da Secretaria Municipal de Saúde está apresentado no 

Quadro II.7. 

Quadro II.7: Especialidade e número de servidores 

Especialidade Número de servidores 

Dentistas  04 

Auxiliar de Saúde Bucal 03 

Enfermeiros 04 

Técnica Enfermagem 05 

Farmacêutico 01 

Médico 03 

Fiscal Sanitário  01 

Servente 04 

Administração 06 

Motorista 06 

Total de servidores Secretária de Saúde 37 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde 

 

7. SEGURANÇA 

Para cuidar da segurança da população o município contava com os seguintes órgãos: 

uma delegacia de Polícia Civil e um posto da Brigada Militar. O município não contava 

com unidade de bombeiros, quartel do exército, nem posto da polícia rodoviária 

estadual. 

A Delegacia de Polícia Civil, estava localizada na Avenida Uruguai n° 2447, e o 

número de telefone para contato era (55) 3543 1331. Para realizar o trabalho a 

corporação contava com 04 (quatro) efetivos. 

A Brigada Militar estava localizada na Rua Amadeu do Prado Mallmann n°475 e o 

número de telefone para contato era (55) 3543 1064. A corporação era constituída por 

11 (onze) efetivos. 

 

8. DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA 

A energia elétrica no Município de Tuparendi era distribuída pela Cooperativa de 

Distribuição de Energia Entre Rios Ltda – CERTHIL e pela Rio Grande Energia - RGE. 
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A Cooperativa de Distribuição de Energia Entre Rios Ltda – CERTHIL, possuía sede 

no município de Três de Maio, sito à Avenida Avaí, nº 960 - Pavilhão 02, telefone: 55 

3535 – 4700. A cooperativa atendia, aproximadamente, oito mil unidades 

consumidoras nos municípios de Três de Maio, Independência, Alegria, São Martinho, 

São José do Inhacorá, Horizontina, Dr. Maurício Cardoso, Tucunduva, Novo Machado, 

Porto Mauá, Inhacorá e Tuparendi. 

Já a Rio Grande Energia – RGE, atendia 255 (duzentos e cinquenta e cinco) 

municípios gaúchos. Sua área de cobertura dividia-se em duas regionais: a Centro, 

com sede em Passo Fundo e a Leste com sede em Caxias do Sul. 
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III. PLANO DE 
MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL
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Respeitando o Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010 (que regulamenta a 

Lei Federal nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico) e a 

Resolução Recomendada n.º 75, de 02 de julho de 2009 do Ministério das Cidades 

(que estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo 

mínimo dos Planos de Saneamento Básico), o processo de construção do PMSB 

ocorreu de forma participativa, através de ações de mobilização social e consulta 

popular. 

O presente documento, denominado Plano de Mobilização Social, é o Relatório que 

resultou do planejamento feito para definir os procedimentos, as estratégias, os 

mecanismos e a metodologia que foram adotados para promover a mobilização social 

e obter uma efetiva participação social nas atividades e eventos que foram realizados 

durante o processo de elaboração do PMSB do município de Tuparendi. 

Durante toda a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Tuparendi, o 

Comitê de Execução se pôs à disposição para receber sugestões, dúvidas e 

esclarecimentos, conforme apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo e no 

Relatório dos Programas, Projetos e Ações. Todas as contribuições vindas escritas 

anteriormente e posteriormente às Audiências Públicas foram analisadas e 

respectivamente respondidas. 

O Plano de Mobilização Social de Tuparendi teve como objetivo principal definir e 

planejar as ações a serem realizadas para mobilizar a população a participar da 

elaboração do PMSB, bem como, sensibilizá-la sobre a importância do exercício do 

controle social dos serviços públicos, e desta maneira obter uma efetiva participação 

social. 
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1. ATORES SOCIAIS 

Com a finalidade de conseguir uma efetiva participação da sociedade no processo de 

elaboração do PMSB, representantes de diferentes grupos, organizações sociais e 

instituições do município de Tuparendi foram convidados a fazer parte do processo de 

mobilização e participação social. 

Os atores sociais foram fundamentais no processo de mobilização e participação 

social, podendo ajudar a divulgar e organizar as atividades de mobilização social; a 

explicar o que é saneamento básico e o PMSB e a importância de ambos para 

comunidade; a consultar a comunidade sobre as condições do saneamento no 

município, entre outras atividades. 

No Capítulo II foi feito um levantamento de grupos e organizações sociais, instituições 

religiosas, instituições educacionais e instituições de saúde existentes no município. 

Esses grupos e instituições foram estratégicos para o desenvolvimento de atividades 

de mobilização e participação social devido à proximidade que seus representantes e 

membros geralmente têm da comunidade, ou conhecimento técnico que possuem. Por 

essa razão, o Comitê Executivo entrou em contato com os grupos, organizações 

sociais e instituições para convidá-los a participar da elaboração do PMSB como 

atores sociais. Alguns atores sociais fizeram parte do Comitê de Coordenação. 

No Quadro III.1 estão relacionados o nome dos representantes dos grupos e 

instituições que aceitaram trabalhar como ator social na elaboração do PMSB. 
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Quadro III.1: Relação dos atores sociais 

Entidade Representante Função / Cargo / Formação Endereço Telefone 

ASCAR/Emater Albino Motter Técnico Emater Av Uruguai, n.° 1945 55 3543 1129 

CORSAN 
Fábio Roberto Alternhofen 

Sefstorm 
Servidor Corsan 

Rua Amadeu do Prado 
Mallmann, n.° 250 

55 3543 1181 

Conselho do Meio Ambiente 
Débora Graciani 

Schallemberger de Souza 
Técnica Emater Av. Tucunduva, 2617 55 3543 1129 

Conselho Municipal de Saúde Osvino Kraulich Conselheiro Avenida Mauá, 1376 55 3543 1898 

Conselho Municipal da Educação Marizabel Cardoso Shott Professor Av. Tucunduva, 2617 55 3543 1904 

Agentes Comunitários Ana Cristina Brun Bolzan Agente Comunitária de Saúde Avenida Mauá, 1376 55 999951929 

Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica 

Alexandro Saragoso Enfermeiro Avenida Mauá, 1376 55 3543 2036 

Presidentes das Associações de 
Água 

Gelson Lazzaretti 
Representante das associações 

de água 
Tuparendi-RS 55 99909 8543 

Instituições Religiosas Elenor Afonso Mattiazzi 
Representante da Comunidade 

Nossa Senhora Aparecida 
Tuparendi-RS 55 996134695 

Fiscal Sanitário Irio Ailton David Fiscal Sanitário Avenida Mauá, 1376 55 3543 2036 

Associação de Clubes de Mães Valcirene Magnabosco Presidente Tuparendi-RS 55 999517894 

Conselho Municipal Agropecuário Clenir Antonio Dalcin Presidente Av. Tucunduva, 2617 55 999611894 

Cooperativa Cooparendi Nerci de Souza Presidente Tuparendi-RS 55 996547574 

Cooperativa Tucunduva Ltda Douglas Rossatto Membro Campininha – Tuparendi - RS 55 3542 0200 

Cooperativa Cooperlat Joarez Ghellar Presidente São Marcos – Tuparendi-RS 55 99623 9688 

Cooperativa Coopermil Elton Binn Gerente Tuparendi-RS 55 996139047 

Cooperativa Cotrirosa Valmor Dauek Representante São Marcos – Tuparendi-RS 55 996426865 
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Quadro III.1: Relação dos atores sociais 

Entidade Representante Função / Cargo / Formação Endereço Telefone 

Conselho de Assistência Social Elizabeth da Silva Cabaldi Assistente Social Rua Santos Dumont, 135 55 3543 1322 

Grupo de Jovens Marieli Ferreira 
Presidente Grupo de Jovens 

Igreja Evangélica 
Rua Amadeu do Prado 

Mallmann, 41 
55 999651979 

Lions Club Adalberto Fuchs Empresário Rua Tuiuti, n.° 338 55 3543 1283 

ACI Ernani Kammer Empresário Av Mauá, 1719 55 3543 1200 

Brigada Militar Elisandro Strossi Tenente 
Av. Amadeu do Prado Mallmann 

475 
55 3543 1064 

Diretores e Coordenadores de 
Escola 

Paulo Sérgio Grechi Professor/Diretor Rua São Paulo, 247 55 3543 1904 

Grupo da Terceira Idade Iraldino Gaviraghi Integrante do Grupo Conviver 
Rua João Brandelero, Esquina 
com a Rua Adolfo Kist, n.° 45 

55 99961 1480 

Comitê de Bacia Hidrográfica Cristiane Maria Loebens 
Secretária Executiva Comitê 

Turvo 
Tuparendi-RS 55 99677 6077 

Sindicato Rural Volmir Golin Técnico Av. Tucunduva, 2782 55 3543 1922 

Sindicatos dos Trabalhadores 
Rurais 

Itálico Cielo Presidente Av. Tucunduva, 2525 55 3543 1257 

Grupo Alcoólicos Anônimos Valdemar Lechner Membro Rua Santos Dumont, 135 55 99916 6885 

Banco Cooperativo Sicredi Julia Gabriela Turra Representante Av. Tucunduva, 2539 55 999916950 

Banrisul Fabiano Marques da Rosa Gerente Av. Tucunduva, 2561 55 999724131 

Banco do Brasil SA Márcia Roseli Werle Gerente Av. Tucunduva, 2707 55 999010375 

Cresol Guilherme Segatto Coordenador Interino Av. Maua, 1627 55 99604 9504 

Conselho Municipal de 
Desenvolvimento – COMUDE 

Sérgio Pies Membro Tuparendi – RS 55 98442 9062 
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Quadro III.1: Relação dos atores sociais 

Entidade Representante Função / Cargo / Formação Endereço Telefone 

Associação Bíblica e Cultural Santa 
Rosa 

Célio Kamuzato Pastor Rua Leonel Jaeger, 22 55 98122 0076 

Comunidade Evangélica Luterana 
de Tuparendi 

Cler Regina Schoulten Pastora 
Rua Amadeu do Prado 

Mallmann, 41 
55 3543 1443 

Paróquia Evangélica Luterana 
Redentor de Tuparendi 

Pastor Samuel Leandro 
Zimmermann 

Pastor Rua São Paulo, 266 55 99646 8903 

Igreja Batista Independente Zoar Valdir Krause Pastor Rua Tuiuti, 307 55 99703 2426 

Igreja Batista Pioneira de Tuparendi Inácio Aldair Block Pastor Av. Tucunduva, 2933 55 996536703 

Igreja de Cristo de Tuparendi Vilmar Daniel Scharpinski Pastor Rua Paraná, 11 55 99921 9342 

Igreja do Evangelho Quadrangular Pastor Flávio Pastor Rua Paraná, 192 55 99649 3761 

Igreja Evangélica Congregacional 
do Brasil 

Gerson Radiske Pastor Rua Sesquicentenário, 1231 
55 3511 3529 

99906 7374 

Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus 

Francisco Brizola Pastor Rua Adolfo Kist, 472 99971-1911 

Mitra Angelopolitana – Nossa 
Senhora de Aparecida 

Aldecir Jose Piai Pároco Av Uruguai, 2149 55 3543 1179 

Mitra Angelopolitana  - Nossa 
Senhora da Saúde 

Guido Boufler Pároco Cinquentenário – Tuparendi 55 3595 1151 

Mitra Angelopolitana – Nossa 
Senhora de Lima 

Airton Cancian Representante 
Rua Edmundo Tramm, 111 – 

Vila Glória 
55 99684 2858 

Mitra Angelopolitana – Vila 
Progresso 

Glauci Hamm Representante Av. Tucunduva, 421 55 99613 1391 

USB da Igreja Adventista do 7.° dia Manoel Messias Pastor Rua São Paulo s/n 
55 99165644 

55 981319438 
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Quadro III.1: Relação dos atores sociais 

Entidade Representante Função / Cargo / Formação Endereço Telefone 

ONG Terra Verde Juliana Meller Bióloga 
Rua São Franscisco, 49 – Santa 

Rosa/RS 
55 99904 1277 

Companhia Riograndense de 
valorização de resíduos - CRVR 

João Carlos dos Santos 
Analista de desenvolvimento 

novos negócios 
Rodovia VRS 867, km 2 - Giruá 55 999651331 
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2. ORGANIZAÇÃO DOS SETORES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Na elaboração do PMSB foi garantida a participação da população. Essa participação 

ocorreu através de ações, que foram organizadas pelos membros do Comitê Executivo 

e receberam o apoio dos membros do Comitê de Coordenação e dos atores sociais. 

Com o intuito de conseguir a efetiva participação da população nas atividades e 

eventos que foram organizados, foram realizados eventos setoriais em diferentes 

regiões do município. Para alcançar todas as regiões, foram criados Setores de 

Mobilização (SM) tendo como referência as regiões administrativas apresentadas. 

Cada SM abrangeu bairros e povoados do município, os quais foram agrupados de 

acordo com a sua proximidade geográfica. 

O município de Tuparendi foi organizado em 7 SM, sendo 3 SM na zona urbana e 4 na 

zona rural. Para cada SM foi escolhido um local onde foram realizados os eventos 

setoriais de mobilização e participação social. No Quadro III.2 estão relacionados os 

bairros e os povoados que compõem cada SM e o local dos eventos setoriais. Os 

locais escolhidos para a realização dos eventos ficam próximos aos bairros e 

povoados, que constituem cada SM, e dispõem de infraestrutura para a realização das 

atividades. 

Quadro III.2: Setores de Mobilização 

Setor de 
Mobilização 

Bairros/Povoado Local das reuniões 

SM1 – Sede 

Sede – Lajeado Capoeira – Esquina 
Progresso – Lajeado Grande – Belo Centro – 

Lajeado Ramos – Lajeado Fredolino – 
Esquina Dunke – Diniz Gazzana 

Centro Cultural Celso 
Kaminski 

SM2 – Sede Bairro Glória – Bairro Esperança 
Clube Comunitário do 

Bairro Glória 

SM3 – Sede Bairro Progresso 
Sala de reuniões Bruna 

Dall Ago 

SM4 – 
Cinqüentenário 

Cinquentenário –Lajeado Estiva – Bela Vista 
– Nova Alemanha – Lajeado Capivara – Bom 
Princípio – Santa Izabel – Lajeado Cipriano – 

Esquina Nova 

Clube Comunitário de 
Cinquentenário 

SM5 – São Marcos 
São Marcos – Lajeado Cascatinha – Lajeado 

Monteiro - São Roque – Dez de Maio – 
Esquina Buriti – Três Fazendas 

Clube Comunitário de 
São Marcos 

SM6 – Cerro Alto 
Cerro Alto – Mato Queimado – Matinho 

Queimado – Santa Lúcia – Três Louros –
Lajeado Taquara – Lajeado Ilhote 

Clube Comunitário de 
Cerro Alto 

SM7- Lajeado 
Barracão 

Lajeado Barracão – Campininha – Henrique 
Dias – Lajeado Minas – São Pedro 

Clube Comunitário de 
Lajeado Barracão 

Fonte: elaborado pelo autor 
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3. ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Para que fosse implantado um processo democrático e se que pudesse contar com a 

efetiva participação da população na elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico foram planejados eventos com a população do município. Conforme já tratado 

nos capítulos anteriores, a escolha dos atores sociais, a definição dos setores de 

mobilização e as estratégias de divulgação foram fundamentais para o sucesso 

desses eventos. 

O processo participativo iniciou na Oficina de Capacitação para elaboração dos 

Relatórios A e B, quando os interlocutores foram orientados para a elaboração do 

PMSB. Além desta Oficina, estão planejadas mais duas com o objetivo de capacitar e 

mobilizar os interlocutores para a elaboração dos demais Relatórios do Plano. 

As Reuniões dos Comitês onde serão discutidas, planejadas e distribuídas as tarefas, 

bem como serão apresentados os Relatórios para apreciação e aprovação do Comitê 

de Coordenação também são estratégias participativas, já que os Comitês são 

formados por representantes da sociedade. 

Para que toda a população tivesse a oportunidade de participar da elaboração do 

PMSB, foram planejados Eventos Setoriais realizados nos setores de mobilização já 

identificados. Esses eventos foram organizados pelos Comitês e amplamente 

divulgados conforme descritos posteriormente deste documento. 

Além disso, outros processos de participação já existentes no município foram 

utilizados para divulgação dos temas relacionados à elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Diante do exposto, foram planejadas atividades estratégicas, considerando todas as 

etapas de elaboração do PMSB, as quais estão descritas no Quadro III-3, com o 

respectivo público-alvo. Todos os registros dessas atividades podem ser observados 

na Volume III – Anexos. 

Quadro III-3 - Atividades de mobilização e participação social programadas 

Atividade Descrição Público-alvo 

1 
Participar da capacitação para elaboração dos 
Relatórios A e B. 

Interlocutores 

2 Mobilização dos atores sociais. 
Comitê Executivo e Atores 

Sociais 

3 
Aprovação do Relatório B e levantamentos de dados 
para elaboração do diagnóstico. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

4 
Capacitação dos trabalhadores da rede de 
proteção social do município 

Rede de Proteção Social 
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Atividade Descrição Público-alvo 

5 
Participar da capacitação para elaboração dos 
Relatórios C e D. 

Interlocutores 

6 
Distribuição de tarefas relacionadas à elaboração 
dos Relatórios C e D  

Comitê Executivo 

7 
Organização dos eventos setoriais: fase do 
diagnóstico técnico-participativo e prognóstico. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

8 
Eventos setoriais: fase do diagnóstico técnico-
participativo. 

Setores de Mobilização 

9 
Avaliação dos eventos setoriais: fase do diagnóstico 
técnico-participativo e prognóstico. 

Comitês Executivo e 
Comitê de Coordenação 

10 
Apresentação e aprovação dos Relatório C e D e 
levantamento de dados para a elaboração dos 
Relatórios finais. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

11 
Participar da capacitação para elaboração dos 
Relatórios E, F, G, H, I e K. 

Interlocutores 

12 
Distribuição de tarefas relacionadas a elaboração 
dos Relatórios E, F, G, H, I e K. 

Comitê Executivo 

13 
Organização dos eventos setoriais: apresentação 
dos resultados e consulta popular. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

14 
Eventos setoriais: apresentação dos resultados e 
consulta popular. 

Setores de Mobilização 

15 
Avaliação dos eventos setoriais: fase de 
apresentação de resultados e consulta popular. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

16 
Apresentação e aprovação do Relatório E, F, G, H, I 
e K. 

Comitê Executivo e 
Comitê de Coordenação 

17 Organização da Audiência Pública 
Comitê Executivo e 

Comitê de Coordenação 

18 Audiência pública Todos 

Fonte: Equipe SASB, 2019. 

 

Nos itens a seguir são descritas cada atividade de mobilização e participação social 

programada e seus objetivos. Essas atividades são, basicamente, o cronograma o que 

foi realizado durante a elaboração do PMSB. 

1. Participar da capacitação para elaboração dos Relatórios A e B. 

Os interlocutores participarão de uma reunião, onde receberão treinamento para 

elaborar os Relatórios A e B. 

2. Mobilização dos atores sociais. 

Será realizada reunião com os atores sociais identificados no Quadro III-3 os quais 

serão convidados pelo Comitê Executivo. Nesta reunião será informado como se 

dará o processo de elaboração do PMSB e definido como cada ator social poderá 

contribuir nesse processo.  
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É nesse momento que será definido quais atores sociais farão parte do Comitê de 

Coordenação do PMSB, a partir do interesse de cada um e da sua 

representatividade no município. 

Aqueles atores sociais que não integrarem o Comitê de Coordenação, ainda 

poderão contribuir na divulgação dos trabalhos, nas atividades dos eventos de 

mobilização e sempre que forem convidados. 

3. Aprovação do Relatório B e levantamentos de dados para elaboração do 

diagnóstico. 

Nesta reunião, o Comitê Executivo apresentará este Plano de Mobilização Social 

para obtenção da aprovação do Comitê de Coordenação, que já estará 

formalizado por meio de Portaria. 

Após a aprovação do Relatório B pelo Comitê de Coordenação, será iniciada a 

etapa de levantamento de informações sobre a situação atual dos serviços de 

saneamento básicos pelo Comitê Executivo. 

4. Capacitação dos Trabalhadores da Rede de Proteção Social do município. 

Foi elaborado um questionário de percepção social do saneamento básico, o qual 

deverá ser respondido pela população na fase do diagnóstico técnico-participativo. 

Para fazer essa consulta o Comitê Executivo contará com o auxílio dos 

Trabalhadores da Rede de Proteção Social (Agentes Comunitários de Saúde, 

Professores, Psicólogos, Assistentes Sociais, Enfermeiros, etc), que terão como 

função mobilizar as famílias e convidá-las a responder o questionário. Para tanto, o 

Comitê Executivo deverá organizar e executar uma oficina de capacitação para 

explicar o que é o PMSB, bem como sua importância, e o conteúdo do 

questionário. 

O questionário também estará à disposição em UBS, CRAS, câmara de 

vereadores, Prefeitura, Posto de Saúde, Centro de Informação Turísticas, 

Sindicatos, Escola Estadual, sendo que em cada local haverá uma pessoa 

responsável por orientar as pessoas a preencher e após recolher os questionários. 

Todos os questionários respondidos serão entregues para um dos membros do 

Comitê Executivo, que ficará responsável por analisar e organizar as informações 

que serão utilizadas no diagnóstico técnico- participativo. 

A mesma organização feita para utilizar o questionário de percepção social do 
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saneamento básico para obter informações, será utilizada para fazer a priorização 

dos projetos que serão propostos no Relatório E. 

5. Participar da capacitação para elaboração dos Relatórios C e D. 

Os interlocutores participarão de uma reunião, onde receberão treinamento para 

elaborar os Relatórios C e B. 

6. Distribuição de tarefas relacionadas à elaboração dos Relatórios C e D. 

Nesta etapa os membros do Comitê Executivo se reunirão para avaliar as 

informações que deverão estar contidas no Relatório C e D. A partir desta análise 

a equipe definirá as responsabilidades de cada membro na etapa de elaboração 

do diagnóstico técnico-participativo, quem serão os atores sociais que irão acionar 

para colaborar e como se organizarão para compilar as informações obtidas. 

7. Organização dos eventos setoriais: fase do diagnóstico técnico-

participativo e prognóstico. 

O Comitê Executivo convocará uma reunião para fazer o planejamento e a 

organização dos eventos setoriais que ocorrerão na fase do diagnóstico técnico-

participativo e prognóstico. Os membros do Comitê de Coordenação serão 

convidados para reunião, pois auxiliarão no planejamento e execução dos eventos 

setoriais. Durante a reunião será definida a metodologia de trabalho, a 

infraestrutura, os materiais necessários para realização do evento, os locais dos 

eventos setoriais, as responsabilidades dos organizadores, e outras ações que 

vierem ser necessárias 

A reunião será dividida em dois momentos: 

• Apresentação e exposição da importância da elaboração do PMSB e da 

participação popular; 

• Realização de uma dinâmica em grupo com os participantes dos eventos 

com a finalidade de conhecer (através da perspectiva dos moradores de 

cada região) as condições dos serviços públicos de saneamento básico, 

bem como, sugestões de ações para promover melhorias. 

8. Eventos setoriais: fase do diagnóstico técnico-participativo e 

prognóstico. 
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Realização dos eventos setoriais programados para fase do diagnóstico técnico-

participativo e prognóstico. 

9. Avaliação dos eventos setoriais: fase do diagnóstico técnico-participativo 

e prognóstico. 

Será realizada reunião para: avaliar o desempenho obtido em cada evento para 

identificar os pontos positivos e negativos a fim de fazer adequações, se 

necessárias, e assim obter melhores resultados nos próximos eventos de 

mobilização e participação social; e organizar as informações sobre os serviços de 

saneamento básico obtidas com a população, durante a dinâmica em grupo, para 

utilizá-las no Relatório C e D. 

10. Apresentação e Aprovação do Relatório C e D e levantamento de dados 

para a elaboração dos Relatórios finais. 

O Comitê Executivo fará uma reunião para apresentar o Relatório C e D ao Comitê 

de Coordenação e após submetê-los a aprovação do grupo. A aprovação se dará 

conforme modelo de Parecer disponibilizado pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. 

Após a aprovação dos Relatórios, os membros do Comitê Executivo deverão fazer 

um levantamento dos programas e projetos relacionados ao saneamento básico 

que existem, ou estão planejamento no município. 

11. Participar da capacitação para elaboração dos Relatórios E, F, G, H, I e K. 

Os interlocutores participarão de uma reunião, onde receberão treinamento para 

elaborar os Relatórios E, F, G, H, I e K. 

12. Distribuição de tarefas relacionadas a elaboração dos Relatórios E, F, G, 

H, I e K. 

Nesta etapa os membros do Comitê Executivo se reunirão para avaliar as 

informações que deverão estar contidas no Relatório D. A partir desta análise a 

equipe definirá as responsabilidades de cada membro na etapa de elaboração dos 

Relatórios E, F, G, H, I e K. 

13. Organização dos eventos setoriais: apresentação dos resultados e 

consulta popular. 
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O Comitê Executivo convocará uma reunião para fazer o planejamento e a 

organização dos eventos setoriais de mobilização e participação social, onde será 

apresentado o cenário atual, os objetivos traçados para o futuro, os programas, 

projetos e ações proposto para alcançar os objetivos, e realizada a priorização dos 

projetos pela população. Os membros do Comitê de Coordenação serão 

convidados para reunião, pois auxiliarão no planejamento e execução dos eventos 

setoriais. Durante a reunião será definida a metodologia de trabalho, a 

infraestrutura, os materiais necessários para realização do evento, os locais dos 

eventos setoriais, as responsabilidades dos organizadores, e outras ações que 

vierem ser necessárias. 

A reunião será dividida em dois momentos: 

• Apresentação dos resultados; 

• Priorização dos projetos propostos através de votação. 

14. Eventos setoriais: apresentação dos resultados e consulta popular. 

Realização dos eventos setoriais programados para fazer a apresentação dos 

resultados do diagnóstico técnico-participativo, da prospectiva e planejamento 

estratégico, programas projetos e ações, e a realização de consulta popular. 

15. Avaliação dos eventos setoriais: fase de apresentação de resultados e 

consulta popular. 

Será realizada uma reunião para contabilizar os votos que cada projeto recebeu 

durante a consulta popular e a partir dessa informação determinar a prioridade de 

execução elegida pela população, que constará no Relatório E. 

16. Apresentação e aprovação do Relatório E, F, G, H, I e K. 

O Comitê Executivo fará uma reunião para apresentar os Relatórios E, F, G, H, I e 

K ao Comitê de Coordenação e após submetê-los a aprovação do grupo. A 

aprovação se dará conforme modelo de Parecer disponibilizado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

17. Organização da Audiência Pública 

O Comitê Executivo convocará uma reunião para fazer o planejamento e a 

organização da audiência pública que tem por finalidade aprovar o PMSB pela 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

45 

população. Os membros do Comitê de Coordenação serão convidados para 

reunião, pois auxiliarão no planejamento e execução da audiência pública e na 

mobilização social. 

Durante a reunião será definida a metodologia de trabalho, a infraestrutura, os 

materiais necessários para realização do evento, o local da audiência, as 

responsabilidades dos organizadores, e outras ações que vierem ser necessárias. 

18. Audiência pública 

Será realizada a audiência pública para apresentação do PMSB à população, o 

qual será objeto de discussão entre os presentes, que terão espaço para 

manifestações e sugestões pertinentes. Ao final, a minuta do projeto de lei do 

PMSB deverá ser encaminhada para câmara de vereadores para apreciação. 

Todas as atividades de mobilização e participação social programadas produziram 

informações específicas da realidade prática do município. Essas informações foram 

consolidadas e seu resultado refletiu diretamente na tomada de decisões do PMSB. 

 

4. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO 

Foi importante divulgar o trabalho de elaboração do PMSB e as atividades de 

mobilização e participação social, para que as informações atingissem as diferentes 

regiões do município e a participação social fosse efetiva.  

Para auxiliar na divulgação do trabalho foram produzidos os seguintes materiais de 

apoio: cartazes para divulgação das atividades, folders informativos, panfleto para 

divulgar as datas dos eventos setoriais, convites para reunião e audiência pública e 

cartilhas educativas. Os cartazes foram formulados para levar informações sobre a 

data, hora e local das atividades que serão realizadas. Já os folders foram criados 

para levar informações resumidas sobre saneamento básico e o PMSB, enquanto que 

as cartilhas, que também estão disponíveis no site (www.ufrgs.br/planomsb), 

apresentam informações mais detalhadas sobre o saneamento. 

Os cartazes foram afixados em locais de grande circulação de pessoas como: 

Prefeitura, Câmara de Vereadores, Secretarias, Postos de Saúde, Escolas, Pontos 

Comerciais, Emater, Comunidades do Interior e Igrejas. Nesses locais também foram 

distribuídos os folders informativos, enquanto que as cartilhas educativas foram 

distribuídas nas reuniões de mobilização e participação social. 

http://www.ufrgs.br/planomsb
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Também foram utilizados como instrumentos de divulgação rádios, redes sociais, 

folders, jornal impresso, web site’s, carro de som, cujos contatos podem ser 

consultados no Quadro III.4. 

Quadro III.4: Contato dos meios de comunicação 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Meio de 
comunicação 

Contato Telefone E-mail / Website 

Website da Prefeitura 
de Tuparendi 

Maicon 
Douglas 
Rigon 

(55) 3543 
1322 

gabinete@tuparendi.rs.gov.br 

www.tuparendi.rs.gov.br 

Página do Facebook 
da Prefeitura de 

Tuparendi 

Maicon 
Douglas 
Rigon 

(55) 3543 
1322 

gabinete@tuparendi.rs.gov.br 

www.facebook.com/prefeituradetuparendi 

Website do SASB 
Alnilam Orga 

Marroquin 
(51) 3308 

7512 

sasb2@iph.ufrgs.br 

www.ufrgs.br/planomsb 

Página do Facebook 
do SASB 

Alnilam Orga 
Marroquin 

(51) 3308 
7512 

sasb2@iph.ufrgs.br 

www.facebook.com/SASBIPH 

Jornal Noroeste Jairo Madril 
(55) 3512 

5757 

ejn@jornalnoroeste.com.br 

www.jornalnoroeste.com.br 

Jornal Gazeta 
Regional 

Micheli  
(55) 3512 

2811 

jornalismo@jornalgazetaregional.com.br 

www.facebook.com/jornalgazeta01 

Jornal Sentinela Jairo Souza 
(55) 99157 

6091 

jairo-souza@ig.com.br 

www.facebook.com/jsentinela 

Rádio Noroeste 
Zelindo 
Cancian 

(55) 3512 
5757 

zelindo@jornalnoroeste.com.br 

www.facebook.com/noroesteam 

Rádio Comunitária 
Doraci 

Rhoden 
(55) 3543 

2116 
fm104.9radio@hotmail.com 

Rádio Mauá FM 
Roberto 
Antonio 
Donadel  

(55) 3543 
1500 

atendimento@radiomauafm.com.br 

mailto:gabinete@tuparendi.rs.gov.br
http://www.tuparendi.rs.gov.br/
mailto:gabinete@tuparendi.rs.gov.br
http://www.facebook.com/prefeituradetuparendi
mailto:sasb2@iph.ufrgs.br
http://www.ufrgs.br/planomsb
mailto:sasb2@iph.ufrgs.br
http://www.facebook.com/SASBIPH
mailto:ejn@jornalnoroeste.com.br
http://www.jornalnoroeste.com.br/
mailto:jornalismo@jornalgazetaregional.com.br
http://www.facebook.com/jornalgazeta01
mailto:jairo-souza@ig.com.br
http://www.facebook.com/jsentinela
mailto:zelindo@jornalnoroeste.com.br
http://www.facebook.com/noroesteam
mailto:fm104.9radio@hotmail.com
mailto:atendimento@radiomauafm.com.br
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5. RESULTADO DAS MOBILIZAÇÕES SOCIAIS 

Para alcançar todas as regiões do município, foram criados 7 Setores de Mobilização 

(SM). Cada SM abrangeu bairros e povoados do município, os quais foram agrupados 

de acordo com a sua proximidade geográfica. Para cada SM foram realizados 2 (dois) 

eventos setoriais de mobilização e participação social. Também foi realizada uma 

audiência pública, que envolveu todos os setores de mobilização. 

Para uma efetiva participação da sociedade no processo de elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Tuparendi foram organizados eventos setoriais 

em diferentes regiões do município, organizadas pelos membros do comitê executivo, 

com o apoio dos membros do comitê de coordenação e dos atores sociais conforme o 

Plano de Mobilização Social. 

A Tabela III.1 apresenta um resumo das Mobilizações Sociais do Município de 

Tuparendi. 

Tabela III.1– Resumo das Mobilizações Sociais do Município de Tuparendi. 

 
Setor de 

Mobilização 
Local 

Data da 

Mobilização 

Quantidade 

de Pessoas 

Presentes 

Primeiro 

Evento: 

Levantamento 

de Problemas 

e Sugestões 

SM1 – Sede 
Centro Cultural Celso 

Kaminski 
19.10.2018  

SM2 – Sede 
Clube Comunitário do 

Bairro Glória 
17.10.2018  

SM3 – Sede 
Sala de reuniões 
Bruna Dall Ago 

16.10.2018  

SM4 – 
Cinqüentenário 

Clube Comunitário de 
Cinquentenário 

24.10.2018  

SM5 – São Marcos 
Clube Comunitário de 

São Marcos 
18.10.2018  

SM6 – Cerro Alto 
Clube Comunitário de 

Cerro Alto 
23.10.2018  

SM7- Lajeado 
Barracão 

Clube Comunitário de 
Lajeado Barracão 

25.10.2018  

Segundo 

Evento: 

Apresentação 

e Discussão 

dos 

Resultados 

01 São Marcos 04.06.2019 24 

02 Campininha 05.06.2019 20 

03 Cinquentenário 07.06.2019 16 

04 - Int 
Interior – centro 

cultural 
11.06.2019 11 

04 - Sede Sede – centro cultural 11.06.2019 25 

05 Bairro progresso 24.06.2019 12 
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Tabela III.1– Resumo das Mobilizações Sociais do Município de Tuparendi. 

 
Setor de 

Mobilização 
Local 

Data da 

Mobilização 

Quantidade 

de Pessoas 

Presentes 

Audiência 

Pública - 

Aprovação do 

PMSB 

Todos 
Centro Cultural Celso 

Kaminski 
28.11.2019 119 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi, 2019. 

 

Na Figura III-1a seguir foram organizadas algumas imagens que mostram as 

atividades de mobilização social realizadas pela Prefeitura Municipal de Tuparendi em 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na figura do 

Sistema de Apoio ao Saneamento Básico (SASB). Mais imagens podem ser 

encontradas no Volume II – Anexos, Registros das Mobilizações. 

Figura III-1 - Imagens das Mobilizações Sociais realizadas no Municípios de Tuparendi. 

  

SM5 – São Marcos: Primeiro evento SM1 – Sede: Primeiro Evento 

  

SM – Bairro Progresso e Cerro Azul: Segundo 
Evento 

Lançamento projeto educação ambiental / 
participação equipe SASB/UFRGS. 
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Figura III-1 - Imagens das Mobilizações Sociais realizadas no Municípios de Tuparendi. 

 

Audiência Pública 

Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi, 2019. 

Como resultados dos eventos setoriais de mobilização foram obtidos os problemas e 

algumas sugestões de melhorias (no 1º evento) e a prioridade de cada projeto para 

cada comunidade respectivamente (no 2º evento). 

Os resultados do primeiro momento de mobilização estão apresentados no Capítulo IV 

desse documento, para Abastecimento de Água, o item 5.6.1, para Esgotamento 

Sanitário o item 6.9.1, para Resíduos Sólidos o item 7.18.1 e para Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais o item 8.10.1. 

Já os resultados do segundo momento de mobilização estão apresentados no Volume 

II desse plano, mais especificamente no Capítulo III, item 6 Priorização dos projetos. 
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IV. DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO-

PARTICIPATIVO 
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O Diagnóstico Técnico-Participativo é a base orientadora do PMSB. Nesta etapa foram 

descritos e caracterizados os quatro componentes do saneamento básico – 

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

sólidos, além da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Também são de 

interesse nesta etapa de diagnóstico, os aspectos socioeconômicos, culturais, 

ambientais e de infraestrutura e a organização institucional do município. 

Este diagnóstico técnico-participativo foi elaborado a partir de dados secundários e 

primários, e na percepção da sociedade sobre os serviços de saneamento básico a ela 

ofertado. 

O caráter participativo foi garantido através de reuniões, encontros, consultas e 

audiências públicas onde a população teve a oportunidade de se manifestar e 

contribuir para elaboração do diagnóstico, acompanhamento das ações priorizadas e 

revisões futuras do PMSB. 

Assim, neste capítulo são apresentadas informações levantadas no Relatório do 

Diagnóstico Técnico-Participativo que caracterizam as áreas que compõem o PMSB 

de Tuparendi. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL  

Como etapa inicial do diagnóstico, fez-se uma caracterização geral do município de 

Tuparendi para complementar e aprofundar as informações já apresentadas sobre o 

município no Plano de Mobilização Social. Nesse item serão apresentadas 

informações sobre a evolução da população, nível de escolaridade, renda, ambiente 

físico, clima, indicadores sociais e econômicos, legislações municipais relacionadas 

aos serviços de saneamento básico e estrutura administrativa, com intuito de 

apresentar dados históricos e a realidade atual do município. 

1.1. DADOS CENSITÁRIOS 

Os dados censitários procuram descrever a população do município. Como base de 

dados para caracterização da população do município foram utilizadas as séries 

históricas e informações do último Censo Demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, disponibilizadas para consulta e 

download no site e ferramentas on-line desta instituição. 
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 Evolução Populacional 

Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no 

Censo Demográfico realizado no ano de 2010, a população de Tuparendi era de 8.557 

habitantes. A Figura IV-1, Tabela IV.1 e Tabela IV.2 apresentam a evolução 

populacional do município de Tuparendi no período de 1991 a 2010, segundo o IBGE.  

Figura IV-1 - Evolução Populacional do município 

 
(Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA) 

Tabela IV.1 - Evolução Populacional 

Evolução Populacional 

Ano Município Rio Grande do Sul Brasil 

1991 12.481 9.138.670 146.825.475 

2000 9.542 10.187.798 169.799.170 

2010 8.557 10.693.929 190.755.799 

 (Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA) 

Tabela IV.2 - Evolução populacional - Zona Urbana e Rural 

Tuparendi 
CENSO 

1991 2000 2010 

População rural 7.407 4.435 3.263 

População urbana 5.074 5.107 5.294 

População total 12.481 9.542 8.557 

(Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA) 

Percebe-se um decréscimo populacional entre os levantamentos censitários realizados 

no ano 1991 a 2000 devido à emancipação do distrito de Porto Mauá. De 2000 a 2010 

observa-se uma redução populacional rural dado pela busca de novas oportunidades 

de trabalho em municípios vizinhos, como também, para a região metropolitana do 

estado e serra gaúcha. Outro fator que também se evidencia é o da transferência de 

população idosa da zona rural para a zona urbana do município.    
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Conforme está destacado no Capítulo II – Bases referenciais do Plano Estratégico do 

Município, no Diagnóstico da Região Fronteira Noroeste, página 20 e 21, chama a 

atenção pelo decréscimo da população nos anos de 2000 a 2010 na maioria dos 

municípios da região.   

 

 Pirâmide etária  

A pirâmide etária apresenta de forma visual como é distribuída a população do 

município por faixa etária e gênero. Nesta representação é possível verificar a 

longevidade da população, qual a porcentagem de população em faixa etária ativa, 

população jovem e infantil do município no último Censo demográfico realizado no ano 

de 2010.  

Na Figura IV-2 são apresentados o percentual da população e o número de habitantes 

por faixa etária e gênero para o município de Tuparendi.  

Figura IV-2 - Pirâmide Etária 

 
(Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA) 

 

 População residente por domicílio e gênero  

A população total do município era composta 48,45% por pessoas do sexo masculino 

e 51,55% por pessoas do sexo feminino.  

BRASIL - 2010

Habitantes Homens Faixa Etária Mulheres Habitantes

- 0,0% 100 anos ou mais  0,0% -

12 0,1% | 95 a 99 anos  0,0% -

15 0,2% | 90 a 94 anos | | | | | 0,6% 48

18 0,2% || 85 a 89 anos | | | | | 0,5% 43

69 0,8% || | | | | | | 80 a 84 anos | | | | | | | | | | 1,1% 94

88 1,0% || | | | | | | | | 75 a 79 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8% 153

137 1,6% || | | | | | | | | | | | | | | 70 a 74 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1% 183

227 2,7% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 a 69 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,4% 202

251 2,9% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 a 64 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6% 304

274 3,2% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 a 59 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5% 298

338 3,9% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 a 54 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,7% 320

373 4,4% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 a 49 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4% 374

354 4,1% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 a 44 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1% 351

251 2,9% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 a 39 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4% 292

214 2,5% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 a 34 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,2% 276

241 2,8% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 a 29 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,9% 250

285 3,3% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 a 24 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,3% 281

354 4,1% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 a 19 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,7% 314

295 3,4% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 a 14 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,4% 293

193 2,3% || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 a 9 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,1% 182

157 1,8% || | | | | | | | | | | | | | | | | 0 a 4 anos | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8% 153

Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade 
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Na área urbana, 53,17% da população era composta por pessoas do sexo feminino e 

46,83% por pessoas do sexo masculino. Na área rural, 51,09% da população eram 

homens e 48,91% da população era composta por mulheres. 

Figura IV-3 - População residente por domicílio e sexo 

 
(Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA) 

 

 População residente por grupos de idade 

Segundo dados do IBGE, Censo 2010, aproximadamente 64% da população 

encontrava-se na faixa de 15 a 59 anos, faixa considerada como população 

potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). A população considerada inativa (0 a 14 

anos e 65 anos ou mais de idade) representava 15,1% da população na faixa de 0 a 

14 anos, e 21,3% na faixa de 60 anos ou mais.  

Figura IV-4- Distribuição percentual da população residente por grupos de idade e localidade 

 
 (Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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Tabela IV.3 - População residente, por grupos de idade – 2010 

Localidade 
Faixa etária (%) 

0 a 14 anos 15 a 59 anos 60 anos ou mais 

Total 15,1 63,6 21,3 

Urbana 15,9 63,6 20,6 

Rural 13,8 63,6 22,6 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

 Rendimento Domiciliar per capital 

A Figura IV-5 apresenta o rendimento nominal médio domiciliar obtido no 

levantamento censitário de 2010 por faixas de renda. Observa-se que 

aproximadamente 35% da população possuía renda abaixo de dois salários mínimos e 

o maior percentual observado era na faixa de 2 a 5 salários mínimos.  

Figura IV-5 - Rendimento nominal médio mensal dos domicílios permanentes 

Nota: Salário mínimo utilizado: R$ 510,00. 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

 Nível educacional da população 

Com base nos dados obtidos do censo demográfico de 2010, fornecidos pelo IBGE, foi 

possível constatar que o município tinha a maior parte da população sem instrução, ou 

com ensino fundamental incompleto. Quase 13% da população tinha ensino 

fundamental completo ou ensino médio incompleto, e 19% atingiu o ensino superior, 
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porém não finalizou. Por fim, apenas 6,4% das pessoas com mais de 25 anos concluiu 

o ensino superior. 

A Tabela IV.4 apresenta o número absoluto de pessoas com mais de 25 anos por nível 

de instrução, a Figura IV-6 traz o percentual desta população na forma de gráfico.  

Tabela IV.4 - Nível de instrução de pessoas de 25 anos ou mais de idade 

Município Total 

Nível de instrução 

Sem instrução 
e fundamental 

incompleto          

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto                     

Médio 
completo e 

superior 
incompleto  

Superior 
completo 

Não 
determinado 

Tuparendi 6.050 3.729 774 1.157 385 6 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

Figura IV-6 - Nível de instrução da população com mais de 25 anos 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

 Tipo de Saneamento 

Considerando a metodologia do IBGE para avaliação do tipo de saneamento dos 

domicílios particulares permanentes, observa-se o predomínio do tipo de saneamento 

semi-adequado, em 84,9% do total de domicílios do município, chegando a 81,5% dos 

domicílios situados na área rural. Em comparação com os dados do ano 2000, 

observa-se que a situação do saneamento no município de Tuparendi evoluiu nesse 

período. Houve uma queda significativa no número de domicílios com serviço 

inadequado, assim como houve acréscimo de domicílios com saneamento adequado 

ou semi-adequado. O tipo de saneamento por domicílios é apresentado na Figura 
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IV-7. 

Figura IV-7 – Tipo de saneamento por domicílio – Ano 2000 e 2010 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

A metodologia utilizada pelo IBGE para classificar o tipo de saneamento em 

adequado, semi-adequado e inadequado, consiste na avaliação dos serviços de 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e destino de resíduos sólidos. 

Domicílios que possuem escoadouros ligados à rede-geral ou fossa séptica, servidos 

de água proveniente de rede geral de abastecimento e com destino de lixo coletado 

diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza, são classificados como 

saneamento total adequado. Domicílios que possuem, pelo menos, um dos serviços 

classificado como adequado, enquadram-se como saneamento semi-adequado.   

Domicílios com escoadouro ligados à fossa rudimentar, vala, rio, lago ou mar e outro 

escoadouro, servidos de água proveniente de poço, nascente ou outra forma, e com 

destino do lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio, são classificados 

como total-inadequado. 

 

 Saúde 

O saneamento básico possui relação direta com as condições de saúde da população 

de um município ou bairro. Assim, a incidência de doenças de veiculação hídrica ou 

relacionadas com a falta de serviços de saneamento adequados, podem ser 

indicadores importantes de salubridade ambiental, bem como indicar áreas que 
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habitam populações mais vulneráveis e com piores serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos ou 

sistemas de drenagem das águas das chuvas.  

O histórico de incidência de agravos relacionados ao saneamento, fornecido pela 

Secretária Municipal de Saúde, abrange o período de 2012 a 2017. Na Tabela IV.5 

abaixo, constam os dados referente ao período mencionado.  

Tabela IV.5– Incidências de Agravos Relacionados ao Saneamento– Secretária Municipal de 
Saúde – Tuparendi /RS 

Doença 
Número de Ocorrência de Doenças 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Amebíase* - - - - - - 

Ascaridíase* - - - - - - 

Cólera  - - - - - - 

Dengue - - - - - - 

Disenteria bacilar* - - - - - - 

Doenças diarreicas agudas - - - - - - 

Esquistossomose - - - - - - 

Filariose - - - - - - 

Febre amarela - - - - - - 

Febre paratifoide* - - - - - - 

Febre tifóide - - - - - - 

Giardíase - - - - - - 

Helmintose - - - - - - 

Hepatite A* - - 1 - - - 

Leptospirose - 1 1 - 2 2 

Malária - - - - - - 

Poliomielite* - - - - - - 

Salmonelose - - - 1 1 - 

* Sem informação                                                                               Fonte: DATASUS 

* Possíveis Agentes Etiológicos: bactérias (Staphyloccocus aureus, Campylobacterjejuni, Escherichia 
coli enterotoxigênica, Escherichia coli enteropatogênica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli 
enterohemorrágica, salmonelas, Shigelladysenteriae, Yersiniaenterocolítica, Vibriocholerae e outras), 
vírus(Astrovírus, calicivírus, adenovírus entérico, norovírus, rotavírus grupos A, B e C e outros, parasitas) 
Entamoebahistolytica, Cryptosporidium, Balatidium coli, Giardialamblia, Isospora belli e outras). 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, apresenta dados diversos para 

caracterizar os municípios brasileiros. No item sobre saúde, são apresentados os 

dados mais atuais disponíveis sobre mortalidade infantil e internações por diarreia. A 

Tabela IV.6 apresenta os dados sobre mortalidade infantil, internações por diarreia e 

número de estabelecimentos de saúde do município de Tuparendi. 
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Tabela IV.6 - Informações sobre saúde - IBGE 

Mortalidade Infantil [2014] 

2017 - 01 
- óbitos por mil nascidos vivos 

Internações por diarréia [2016] 4,3 internações por mil habitantes 

Estabelecimentos de Saúde SUS [2009] 8 estabelecimentos 

(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br) 

 

1.2. CEMITÉRIOS E PRÁTICAS FUNERÁRIAS 

As práticas funerárias são similares em cada uma das religiões. No município de 

Tuparendi, a prática funerária tradicional era o sepultamento em cemitérios 

horizontais, onde os corpos são sepultados subterraneamente, no entanto, também 

havia construções verticais onde os corpos eram sepultados em gavetas. Havia 21 

cemitérios no município, passamos a informar os principais: 

- Cemitério Municipal de Tuparendi, Figura IV-8, é de propriedade do Município de 

Tuparendi e é administrado pelo Município, através da Secretaria de Obras e Trânsito, 

localizado na zona urbana. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais 

subterrâneos e em construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença 

ambiental. 

- Cemitério Católico de Tuparendi, Figura IV-9, é de propriedade da Mitra 

Angelopolitana e é administrado pela Comunidade Católica Nossa Senhora Aparecida 

de Tuparendi, localizado na zona urbana do Município. Os corpos são sepultados em 

túmulos horizontais subterrâneos e em construções verticais em gavetas. O cemitério 

não possui licença ambiental. 

- Cemitério Evangélico de Tuparendi, Figura IV-10, é de propriedade da Comunidade 

Evangélica Bom Pastor do Município de Tuparendi e é administrado pela Comunidade 

Evangélica, localizado na zona urbana do Município. Os corpos são sepultados em 

túmulos horizontais subterrâneos e em construções verticais em gavetas. O cemitério 

não possui licença ambiental. 

- Cemitério do Distrito de Cinquentenário, Tuparendi, Figura IV-11, é de propriedade 

da Mitra Angelopolitana e é administrado pela Comunidade Católica, localizado na 

zona urbana do distrito. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais 

subterrâneos e em construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença 

ambiental. 

https://cidades.ibge.gov.br/
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- Cemitério do Distrito de Cerro Alto, Tuparendi, Figura IV-12, é de propriedade da 

Comunidade Católica São João Bosco e é administrado pela Comunidade Católica 

São João Bosco, localizado na zona urbana do distrito. Os corpos são sepultados em 

túmulos horizontais subterrâneos e em construções verticais em gavetas. O cemitério 

não possui licença ambiental. 

- Cemitério da Comunidade de São Marcos, Tuparendi, Figura IV-13, é de propriedade 

da Sociedade de São Marcos e é administrado pela mesma, localizado na zona rural 

do Município. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais subterrâneos e em 

construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença ambiental. 

- Cemitério da Comunidade de Esquina Tuparendi, Figura IV-14, é de propriedade da 

Comunidade Evangélica e é administrado pela mesma, localizado na zona rural do 

Município. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais subterrâneos e em 

construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença ambiental. 

- Cemitério da Comunidade de São Roque, Figura IV-15, é de propriedade da 

Comunidade Católica e é administrado pela mesma, localizado na zona rural do 

Município. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais subterrâneos e em 

construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença ambiental. 

- Cemitério da Comunidade de Campinha, Figura IV-16, é de propriedade da 

Comunidade Católica e é administrado pela mesma,localizado na zona rural do 

Município. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais subterrâneos e em 

construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença ambiental. 

- Cemitério da Comunidade de Lajeado Barracão, Figura IV-17, é de propriedade da 

Comunidade Católica e é administrado pela mesma, localizado na zona rural do 

Município. Os corpos são sepultados em túmulos horizontais subterrâneos e em 

construções verticais em gavetas. O cemitério não possui licença ambiental. 

Nas figuras abaixo são apresentadas fotos das instalações dos principais cemitérios 

localizados na sede e nas comunidades do Município de Tuparendi/RS.  
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Figura IV-8 - Cemitério Municipal - sede do 
Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-9 - Cemitério Católico – sede do 
Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi  

Figura IV-10 - Cemitério Evangélico – sede do 
Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-11 - Cemitério Cinquentenário - do 
Distrito de Cinquentenário/Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi  

Figura IV-12 - Cemitério de Cerro Alto - Distrito 
de Cerro Alto/Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-13 - Cemitério de São Marcos – 
São Marcos/Tuparendi 

 
Fonte:Prefeitura Municipal de Tuparendi 
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Figura IV-14 - Cemitério de Esquina Tuparendi -  
Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-15 - Cemitério de São Roque  
Município de Tuparendi 

 
Fonte:Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-16 - Cemitério de Campininha do 
Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi 

Figura IV-17 - Cemitério de Lajeado 
Barracão do Município de Tuparendi 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Tuparendi  

 

1.3. GESTÃO DE RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES 

A ocorrência de eventos de seca, enchentes, enxurradas e deslizamentos são 

informações importantes a serem consideradas no planejamento da ocupação e 

expansão dos municípios. Áreas que periodicamente são atingidas por eventos desta 

natureza exigem uma maior atenção e cuidado por parte do poder público.  

O Quadro IV.1 apresenta as informações registradas no banco de dados do IBGE 

sobre a ocorrência de eventos e os instrumentos para gerenciamento de riscos 

existentes no município.  
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Quadro IV.1 - Informações sobre ocorrência de eventos e gerenciamento de riscos 

SECA 

O município foi atingido pela seca nos últimos 4 anos Não 

O município possui Plano de Contingência e/ou Preservação para a seca Sim 

ALAGAMENTO E PROCESSO EROSIVO 

O município foi atingido por alagamentos nos últimos 4 anos Sim 

O município foi atingido por processo erosivo acelerado nos últimos 4 
anos 

Sim 

ENCHENTE OU INUNDAÇÃO GRADUAL 

O município foi atingido por enchentes ou inundações graduais nos 
últimos 4 anos 

Sim 

Em que ano aconteceu a enchente ou inundação gradual de maior 
impacto para o município 

2014 

No ano de enchente ou inundação gradual de maior impacto para o município 

Edificações foram atingidas Sim 

Áreas atingidas Urbana e Rural 

Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas Sim 

Área de desalojamento ou desabrigo Urbana e rural 

Ocorreram óbitos Não 

Áreas do município em que ocorreram as enchentes ou inundações graduais 

Naturalmente inundáveis Não 

Não usualmente inundáveis Sim 

Com ocupações regulares Não 

Com ocupações irregulares Não 

Com existência de processo erosivo acelerado Não 

Outras áreas Não 

Ações para evitar ou minimizar os danos causados por enchentes ou inundações 
graduais 

Barragem à montante para equalização das cheias Não 

Construção de canais de macrodrenagens Sim 

Construção de parque Não 

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias Não 

Desassoreamento de corpos hídricos Não 

Retificação de rios, aumento de calha ou desvio de cursos d’água Não 

Realocação da população que vive em área de risco Não 

Revegetação Não 

Revitalização de rios ou bacias Não 

Outra solução Sim 
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Quadro IV.1 - Informações sobre ocorrência de eventos e gerenciamento de riscos 

ENXURRADA OU INUNDAÇÃO BRUSCA 

O município foi atingido por enxurradas ou inundações bruscas nos 
últimos 4 anos 

Sim 

Em que ano aconteceu a enxurrada ou inundação brusca de maior 
impacto para o município 

2014 

No ano de enxurrada ou inundação brusca de maior impacto para o município 

Edificações foram atingidas Sim 

Áreas atingidas Urbana e rural 

Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas Sim 

Área de desalojamento ou desabrigo Urbana e rural 

Ocorreram óbitos Não 

Áreas do município em que ocorreram as enxurradas ou inundações bruscas 

Naturalmente inundáveis Não 

Não usualmente inundáveis Sim 

Com ocupações regulares Não 

Com ocupações irregulares Não 

Com existência de processo erosivo acelerado Não 

Outras áreas Não 

Ações para evitar ou minimizar os danos causados por enxurradas ou inundações bruscas 

Barragem à montante para equalização das cheias Não 

Construção de canais de macrodrenagens Sim 

Construção de parque Não 

Construção de reservatórios de amortecimento de cheias Não 

Desassoreamento de corpos hídricos Sim 

Retificação de rios, aumento de calha ou desvio de cursos d’água Não 

Realocação da população que vive em área de risco Não 

Revegetação Não 

Revitalização de rios ou bacias Não 

Outra solução Sim 

ESCORREGAMENTO OU DESLIZAMENTO DE ENCOSTA 

O município foi atingido por escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas nos últimos 4 anos 

Sim 

Ano em que aconteceu o escorregamento ou deslizamento de encosta de 
maior impacto para o município 

2014 

No ano de escorregamento ou deslizamento de encosta de maior impacto para o 
município 

Edificações foram atingidas Não 

Pessoas foram desalojadas ou ficaram desabrigadas Não 

Ocorreram óbitos Não 
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Quadro IV.1 - Informações sobre ocorrência de eventos e gerenciamento de riscos 

Áreas do município em que ocorreram os escorregamentos ou deslizamentos de 
encostas 

De taludes e encostas sujeitas a deslizamentos Não 

Urbanas com processos erosivos crônicos Não 

Sem infraestrutura de drenagem Sim 

Com ocupações regulares Não 

Com ocupações irregulares Não 

Sem ocupação Não 

Outras áreas Sim 

Ações para evitar ou minimizar os danos causados por escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas 

Estabilização e proteção de taludes Não 

Retaludamento de encostas Sim 

Obras de contenção Sim 

Construção de canais de macrodrenagens Não 

Realocação da população que vive em área de risco Não 

Revegetação de encostas Não 

Outra solução Não 

GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O município possui como instrumento de planejamento 

Plano diretor que contemple a prevenção de enchentes ou inundações 
graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

Lei de uso e ocupação do solo que contemple a prevenção de enchentes 
ou inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

Lei específica que contemple a prevenção de enchentes ou inundações 
graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas 

Não 

Plano diretor que contemple a prevenção de escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas 

Sim 

Lei de uso e ocupação do solo que contemple a prevenção de 
escorregamentos ou deslizamentos de encostas 

Não 

Lei específica que contemple a prevenção de escorregamentos ou 
deslizamentos de encostas 

Não 

Plano municipal de redução de riscos Não 

Carta geotécnica de aptidão à urbanização Não 

Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de enchentes ou 
inundações graduais, ou enxurradas ou inundações bruscas, o município possui 

Mapeamentos de áreas de risco de enchentes ou inundações Não 

Programa habitacional para realocação de população de baixa renda em 
área de risco (reassentamento em empreendimento de habitação de 

interesse social, pagamento de aluguel social ou similar, indenização de 
benfeitoria, compra de uma nova moradia, auxílio financeiro específico, 

entre outros) 

Não 
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Quadro IV.1 - Informações sobre ocorrência de eventos e gerenciamento de riscos 

Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas 
suscetíveis aos desastres 

Não 

Plano de contingência Sim 

Projetos de engenharia relacionados ao evento Não 

Sistema de alerta antecipado de desastres Não 

Cadastro de risco Não 

Em relação ao gerenciamento de riscos de desastres decorrentes de escorregamentos 
ou deslizamento de encostas, o município possui 

Mapeamentos de áreas de risco de enchentes ou inundações Não 

Programa habitacional para realocação de população de baixa renda em 
área de risco (reassentamento em empreendimento de habitação de 

interesse social, pagamento de aluguel social ou similar, indenização de 
benfeitoria, compra de uma nova moradia, auxílio financeiro específico, 

entre outros) 

Não 

Mecanismos de controle e fiscalização para evitar ocupação em áreas 
suscetíveis aos desastres 

Não 

Plano de contingência Sim 

Projetos de engenharia relacionados ao evento Não 

Sistema de alerta antecipado de desastres Não 

Cadastro de risco Não 

Em relação à gestão de riscos e resposta a desastres, existe no município 

Unidade do corpo de bombeiros Não 

Coordenação municipal de defesa civil (COMDECS) Sim 

Núcleo de defesa civil (NUDECS) Não 

(Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2017) 

 

1.4. HIDROGRAFIA E PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

 Bacias Hidrográficas 

Bacia hidrográfica é toda a área de captação natural da água da chuva que escoa 

superficialmente para um corpo de água ou seu contribuinte. Os limites da região são 

definidos pelo relevo, considerando-se como divisores de águas as áreas mais 

elevadas. O corpo de água principal, que dá o nome à bacia, recebe contribuição dos 

seus afluentes sendo que cada um deles pode apresentar vários contribuintes 

menores, alimentados direta ou indiretamente por nascentes. 

Assim, em uma bacia existem várias sub-bacias ou áreas de drenagem de cada 

contribuinte. Estas são as unidades fundamentais para a conservação e o manejo, 
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uma vez que a característica ambiental de uma bacia reflete o somatório ou as 

relações de causa e efeito da dinâmica natural e ação humana ocorridas no conjunto 

das sub-bacias nela contidas. 

De acordo com a divisão do Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do 

Sul (SERH-RS), o município de Tuparendi está inserido na Região Hidrográfica do 

Uruguai. O município está contido em sua totalidade na Bacia Hidrográfica dos rios 

Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo (U030), ilustrada na Figura IV-18. 

Figura IV-18 – Bacia Hidrográfica dos rios Turvo – Santa Rosa – Santo Cristo 

 
(Fonte: SEMA/RS) 

 Plano de Bacia Hidrográficarios Turvo – Santa Rosa – Santo 

Cristo 

Devido à sua grande extensão, a Bacia Hidrográfica dos rios Turvo – Santa Rosa – 

Santo Cristo foi dividida em quatro Unidades de Planejamento e Gestão (UPG): 

Comandaí/Amandaú, Santa Rosa/Santo Cristo, Buricá e Turvo/Lajeado Grande, que 

podem ser vistas na Figura IV-19. O município de Tuparendi está inserido na UPG 

Santa Rosa/Santo Cristo. A individualização da área de estudo em unidades de 

planejamento e gestão permite a análise das áreas que possuem similaridades físicas, 

bióticas e de ocupação antrópica, visando facilitar a proposta de enquadramento. 
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Figura IV-19 - Unidades de Planejamento e Gestão da Bacia Hidrográfica dos rios Turvo – 
Santa Rosa – Santo Cristo. 

 
Fonte: Relatório da Etapa A - Plano de Bacia dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 

 

O levantamento dos atuais usos de recursos hídricos na Bacia dos rios Turvo – Santa 

Rosa – Santo Cristo classificou e identificou os usos preponderantes das águas 

superficiais em consuntivos (implicam na retirada de água do manancial, reduzindo a 

disponibilidade hídrica à jusante) e não consuntivos (não promovem a retirada de água 

do manancial, mas precisam de sua disponibilidade para ocorrerem). 

• Usos Consuntivos: Abastecimento Populacional e industrial (9%); Irrigação 

(52%); Dessedentação animal (37%); Aquicultura (2%)  

• Usos não consuntivos: Geração de Energia; Recursos Minerais; 

Balneários/Lazer; Ictiofauna; Pesca. 

A Figura IV-20 ilustra a participação dos diferentes usos no total das demandas 

superficiais. 
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Figura IV-20 - Resumo das demandas superficiais da UPG Santa Rosa/Santo Cristo (L/s) 

 
Fonte: Relatório da Etapa A - Plano de Bacia dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 

Destaca-se que o atendimento de 63% da demanda proveniente do abastecimento 

público é atendido a partir das águas subterrâneas, destes, 89% é responsável pelo 

abastecimento público, e 63,9 L/s correspondem ao consumo absorvido pelas 

indústrias. A Figura IV-21 ilustra a participação dos diferentes usos no total das 

demandas subterrâneas. 

Figura IV-21 - Resumo das demandas subterrâneas da UPG Santa Rosa/Santo Cristo 

 
Fonte: Relatório da Etapa A - Plano de Bacia dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 

Como a demanda para abastecimento público e uso industrial não apresentam 

variações no decorrer dos meses do ano, não é necessária a apresentação dos 

valores de demanda em cada mês, pois ela é constante e igual à demanda média 

anual apresentada na tabela acima.  
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Na Figura IV-22 pode-se observar que a atividade que mais demanda água de origem 

subterrânea na bacia é o abastecimento público. 

Figura IV-22 - Demanda subterrânea anual das sub-bacias por finalidade de uso da água 

 

Fonte: Relatório da Etapa A - Plano de Bacia dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 

As estações de monitoramento existentes na UPG Santa Rosa/Santo Cristo são: 

• Uma estação da ANA, no rio Santa Rosa (sub-bacia do rio Santa Rosa); 

• Duas captações/estações de tratamento de água da CORSAN na sub-bacia do 

rio Santo Cristo, no rio Santo Cristo (Alecrim e Santa Rosa); 

• Dez pontos de monitoramento da FEPAM, sendo cinco localizados em cada 

sub-bacia (Santa Rosa e Santo Cristo). 

Analisando o padrão de uso e ocupação atual do solo na UPG, constata-se que a 

porção baixa da sub-bacia do rio Santa Rosa concentra as atividades agropecuárias 

(plantio de soja/milho e suinocultura) e as contribuições do município de Tucunduva. 

De forma similar, as porções média e baixa da sub-bacia do rio Santo Cristo 

concentram as atividades agropecuárias (plantio de soja/milho e suinocultura) e as 

contribuições dos municípios de Santa Rosa e Santo Cristo. Este padrão de uso 

reflete-se na qualidade das águas ao longo da sub-bacia, como fica evidenciado pelo 

comportamento dos aspectos qualitativos das águas superficiais na UPG Santa 

Rosa/Santo Cristo ao longo dos meses monitorados. 

Constatou-se uma tendência temporal nas sub-bacias desta UPG, onde os meses de 

junho e dezembro, em 2009, apresentaram padrões de qualidade para os parâmetros 
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analisados compatíveis com as Classes 2, 3 ou 4 da Resolução CONAMA nº 

357/2005. 

Em 2010, a maior parte dos pontos apresentou qualidade compatível com a Classe 1, 

observando-se, para os parâmetros Zinco, Fósforo Total e Coliformes 

Termotolerantes, padrões de qualidade compatíveis com as Classes 2, 3 ou 4 da 

Resolução CONAMA nº357/2005. 

No mês de março de 2011 todos os pontos desta UPG apresentaram qualidade 

compatível com a Classe 1, destacando-se os parâmetros Fósforo Total, na sub-bacia 

do rio Santo Cristo, e Coliformes Termotolerantes, em ambas as sub-bacias, com 

resultados compatíveis aos padrões das Classes 2, 3 ou 4. 

A classificação das águas superficiais das Bacias Hidrográficas dos rios Turvo - Santa 

Rosa - Santo Cristo, com base na Resolução CONAMA nº 357/2005, através da 

metodologia proposta pela equipe da FEPAM está ilustrada na Figura IV-23. 

Figura IV-23 - Classificação das águas superficiais da bacia 

 
Fonte: Relatório da Etapa A - Plano de Bacia dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo 

Conforme verificado ao longo do capítulo 13 do Relatório da Etapa A (REA), a 

qualidade das águas das Bacias Hidrográficas dos rios Turvo - Santa Rosa - Santo 

Cristo é compatível, na maior parte do tempo, com os usos preconizados para a 

Classe 1 da Resolução CONAMA nº. 357/2005, destacando-se que o parâmetro 

“coliformes termotolerantes" geralmente apresenta-se em Classe 3 ou 4. 

Eventos pontuais, relacionados às características eminentemente rurais da região, 
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onde as principais fontes de contaminação são difusas, como decorrência das 

atividades agropecuárias ali desenvolvidas, podem ser verificados, com reflexos nas 

condições de qualidade de águas predominantes, especialmente quanto aos 

parâmetros Fósforo Total, Manganês e Zinco. 

As avaliações realizadas considerando as concentrações dos parâmetros Cloreto (mg 

Cl¯/L), Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg DBO5/L), Fósforo total (mg P/L), 

Manganês (mg/L), Nitrato (mg NO3-N/L), Nitrito (mg NO2-N/L) e Zinco (mg/L), obtidas 

a partir da transformação das cargas em concentração considerando as vazões de 

permanência de 90% e 95 %, estimadas para os pontos de monitoramento, 

demonstraram que os parâmetros Fósforo Total, Manganês e/ou Zinco atingem 

padrões compatíveis com classe 3 e 4, enquanto na vazão média as concentrações 

permanecem compatíveis com a Classe 1. Tal situação possivelmente se deve ao fato 

destes elementos atingirem os cursos de água pelo aporte de cargas difusas, 

provenientes da agropecuária, normalmente associadas a eventos de chuva. Cabe 

observar que o Fósforo faz parte da composição dos agroquímicos utilizados como 

insumo agrícola, o Manganês está presente nos solos desta região e o Zinco compõe 

as rações dos suínos e concentra-se nos dejetos destes animais que também são 

utilizados como insumo agrícola. 

 

1.5. OUTORGAS DE USO DA ÁGUA 

A Lei N° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estabelece como dois de seus objetivos, assegurar a disponibilidade de água 

à atual e futuras gerações, em padrões de qualidade adequados aos usos previstos, e 

a utilização racional e integrada dos recursos hídricos. Para alcançar os objetivos 

propostos e seguir as diretrizes gerais de ação definidas, foram instituídos pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos cinco instrumentos, e a outorga dos direitos de uso de 

recursos hídricos é um destes instrumentos.  

Em seu Artigo 11°, a lei supracitada define que “o regime de outorga de direitos de uso 

de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo 

dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água” (BRASIL, 1997).  

O Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul - SIOUT/RS é uma iniciativa do 

Departamento de Recursos Hídricos para aperfeiçoar e tornar mais ágil o processo de 

cadastro e concessão de outorga de uso de recursos hídricos e assim, otimizar a 

gestão hídrica no estado. Esta ferramenta busca facilitar o cadastro, solicitação de 
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outorga de uso de água e dispensa de outorga dos usuários de água. Neste banco de 

dados é possível realizar uma pesquisa sobre principais usos da água e tipos de 

intervenção na área do município já cadastrados no sistema.  

Os quadros a seguir apresentam as informações já disponíveis no sistema do SIOUT 

RS relacionadas ao município.  

Tabela IV.7 - Cadastros de Usos de Água na área do município 

Total de usos da Água 270 

Cadastros Superficiais 250 

Cadastros Subterrâneos 6 

Dispensas Concedidas 11 

Autorizações Prévias 3 

(Fonte: SIOUT RS) 

Tabela IV.8 - Finalidades dos usos de água cadastrados 

Finalidade % Quantidade de Usos de Água 

Dessedentação animal 78,45 222 

Irrigação 9,54 27 

Piscicultura e/ou aquicultura 6,71 19 

Consumo humano 3,89 11 

Processo industrial 0,71 2 

Manutenção e higienização dos animais 0,35 1 

Limpeza geral 0,35 1 

(Fonte: SIOUT RS) 

Tabela IV.9 - Tipos de intervenções superficiais e quantidade 

Intervenções superficiais Quantidade 

Açude – Cadastro apenas do açude 171 

Sem Captação – Dessedentação animal direta em curso d’água 44 

Nascente – Tubulação por gravidade 12 

Açude - Bombeamento 8 

Nascente – Bombeamento 8 

Rede pública – Tubulação por gravidade 8 

Açude – Tubulação por gravidade 6 

Rio ou curso d’água perene – Canal de derivação por gravidade 2 

Rio ou curso d’água perene - Bombeamento 1 

Rio ou curso d’água intermitente – Canal de derivação por gravidade 1 

(Fonte: SIOUT RS) 

 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

74 

Tabela IV.10 - Tipos de intervenções subterrâneas e quantidade 

Intervenções subterrâneas Quantidade 

Água subterrânea – Poço tubular 9 

(Fonte: SIOUT RS) 

A partir das informações disponíveis, selecionou-se os usuários cadastrados cuja 

finalidade de uso da água é ou o abastecimento público ou o consumo humano, 

apresentados nos quadros a seguir. O Quadro IV.2 apresenta os cadastros realizados 

pela Prefeitura Municipal, enquanto o Quadro IV.3 apresenta os cadastros realizados 

por pessoas físicas. 
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Quadro IV.2 - Cadastros realizados pela Prefeitura Municipal 

Localização Natureza da intervenção Tipo da Fonte de Captação Tipo de Intervenção Vazão média Latitude Longitude 

Seção Santo Cristo – Dez de Maio Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 30 m³/dia -27,7292 -54,5219 

Linha Lajeado Grande Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 336 m³/dia -27,7722 -54,4881 

Linha Lajeado Grande (CORSAN) Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 17,5 m³/dia -27,7719 -54,4839 

(Fonte: SIOUT RS) 

Quadro IV.3 - Cadastros realizados por pessoas físicas 

Natureza da 
intervenção 

Tipo da Fonte de 
Captação 

Tipo de 
Intervenção 

Vazão média 
(m³/dia) 

Latitude Longitude 
Latitude 

(ponto final) 

Longitude 

(ponto final) 

Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 4 -27,7411 -54,5441 - - 

Água Superficial Rede pública 
Tubulação por 

gravidade 
0,006905 -27,7506 -54,5032 -27,756 -54,5426 

Água Superficial Nascente Bombeamento 0,000556 -27,7395 -54,4765 - - 

Água Superficial Nascente 
Tubulação por 

gravidade 
0,000231 -27,6982 -54,5322 -27,6939 -54,5302 

Água Superficial Rede pública 
Tubulação por 

gravidade 
1,00E-05 -27,6617 -54,5045 -27,6617 -54,5048 

Água Superficial Rede pública 
Tubulação por 

gravidade 
8,00E-06 -27,7085 -54,5322 -27,7082 -54,5319 

Água Superficial Rede pública 
Tubulação por 

gravidade 
2,00E-06 -27,7717 -54,472 -27,7716 -54,4717 

Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 60 -27,6709 -54,5846 - - 

Água Superficial Rede pública 
Tubulação por 

gravidade 
8,00E-06 -27,7529 -54,5347 -27,7519 -54,5354 

Água Subterrânea Água subterrânea Poço tubular 17,5 -27,7719 -54,4839 - - 

(Fonte: SIOUT RS) 
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2. CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO DO MUNICÍPIO 

A seguir, são apresentadas as características do meio físico do município de 

Tuparendi, incluindo as características do clima e de hidrogeologia e pedologia, e o 

memorial descritivo de produção cartográfica dos mapas temáticos do município. 

2.1. CLIMA 

O clima do Rio Grande do Sul foi classificado por Köppen como Temperado 

Subtropical e mesotérmico úmido, esta é uma condição bem diferente do resto do 

Brasil, e sofre influência de massas de ar polar seguidamente, principalmente nos 

invernos, ocasionando episódios de neve com alguns anos de tempo de retorno. Os 

processos de geada e temperaturas médias de 18 graus Celsius, o demonstram como 

integrante clássico deste clima. A Figura IV-24 e Figura IV-25 apresentam a 

pluviosidade e temperatura média anual para o estado do Rio Grande do Sul.  

A Tabela IV.11 apresenta a médias das temperaturas máximas, médias e mínimas 

para cada mês, registradas no município ou estações próximas.  

Tabela IV.11 - Temperaturas médias mensais 

Temperaturas médias mensais - °C 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Máxima 31,7 30,7 28,8 25,2 22,3 20,5 23,3 25,1 27,8 29,7 29,5 29,6 

Média 25,4 24,6 22,7 19,3 16,9 15,1 15,4 17 18,8 21,2 22,9 23,2 

Mínima 19,1 18,6 16,7 13,5 10,9 9,7 9,3 10,7 12,5 14,7 16,2 16,9 

(Fonte: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de Tuparendi/RS) 
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Figura IV-24– Precipitações médias anuais no Rio Grande do Sul 

 
(Fonte: Adaptado de Atlas Eólico do Rio Grande do Sul -2014) 

Figura IV-25– Temperaturas médias anuais no Rio Grande do Sul 

 
(Fonte: Adaptado de Atlas Eólico do Rio Grande do Sul - 2014) 
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2.2. HIDROGEOLOGIA E PEDOLOGIA 

A hidrogeologia do Rio Grande do Sul é descrita pela Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM) e o Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo, por ela 

desenvolvido e publicado no ano de 2014, traz informações complementares em base 

cartográfica.  

Esta publicação classifica os aquíferos na região de Tuparendi como aquíferos 

fissurais da Serra Geral, tipo de aquíferos formados entre as fraturas do subsolo 

rochoso da formação serra geral, que se estendem até o subsolo da região de 

Tuparendi. 

Esta publicação define a unidade estratigráfica aflorante como a Formação Serra 

Geral e a unidade estratigráfica subjacente a Formação Botucatu. A litologia das 

unidades estratigráficas aflorante e subjacente são respectivamente, basalto e dacito e 

quartzo-arenito, e quanto à espessura, muito alta (>500m) e alta (100-500m).  

A unidade aflorante é fraturada e a subjacente granular, e quanto à produtividade da 

unidade estratigráfica, são classificados respectivamente em localmente baixa a 

moderada e muito alta. Devido a espessura da camada aflorante ser classificada como 

muito alta (>500m) e a produtividade desta ser baixa a muito baixa, o aquífero é 

classificado como Unidade Fraturada de Produtividade Geralmente Baixa e Muito 

Baixa, porém localmente baixa a moderada. 

Quanto à pedologia do município, o IBGE realizou complexa classificação dos solos do 

Brasil, os produtos do projeto podem ser acessados em 

http://mapas.ibge.gov.br/tematicos/solos onde estão disponíveis mapas temáticos com 

a classificação do solo de todos os estados brasileiros. Neste documento, o município 

de Tuparendi possui duas classificações de solos: Latossolo roxo distrofico e alítico A 

e Associação complexa de cambissolo eutrófico e distrófica Ta e Tb Para maiores 

detalhes e informações, sugerimos consulta à fonte citada. 

Segundo dados do Serviço Geológico de Brasil o município de Tuparendi não se 

encontra listado como área de risco geológica. As cidades mais próximas que 

apresentam esse risco são Porto Mauá e Horizontina. 
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Figura IV.20 - Mapa hidrogeológico do município 

 
(fonte: Adaptado da base de dados do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo - CPRM) 

 

2.3. MEMORIAL DESCRITIVO DE PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA DOS 
MAPAS TEMÁTICOS DO MUNICÍPIO: TED 02/2015 – 
UFRGS/FUNASA 

No Capítulo VI do Volume III deste documento, são apresentados os mapas temáticos 

da geologia, hidrologia, solos, infraestrutura, hidrogeologia, planialtimetria e vegetação 

da área do município. 

Os mapas temáticos foram gerados através do Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) onde, utilizando dados vetoriais obtidos através de bibliografia oficial 

disponibilizadas e tabelas extraídas de imagens de satélite obtidas de alta resolução 

com o software Arc Gis de propriedade da ESRI. 

Foram gerados 7 mapas temáticos em formato A3 com os seguintes temas:  
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• Mapa 1 – Geologia;  

• Mapa 2 – Hidrografia;  

• Mapa 3 – Solos;  

• Mapa 4 – Infraestrutura;  

• Mapa 5 – Hidrogeologia;  

• Mapa 6 – Planialtimetria e  

• Mapa 7 – Vegetação.  

Como fonte dos dados de infraestrutura que estão presentes nos mapas produzidos, 

foi utilizado o banco de dados geográfico da Base cartográfica vetorial continua do Rio 

Grande do. Sul - escala 1:50.000 de Hasenack, H. Weber, E, sendo gerado o Mapa 

04. 

O Mapa 1 – Geologia: foi elaborado através do banco de dados extraído do site do 

Serviço Geológico Nacional - CPRM (SIAGAS) onde estão disponibilizados os dados 

geológicos do estado do Rio Grande do Sul. 

O Mapa 2 – Hidrografia: foi elaborado através de dados vetoriais extraídos do da Base 

cartográfica vetorial continua do Rio Grande do. Sul - escala 1:50.000 de Hasenack, H. 

Weber, sendo este tema cruzado com Modelo Numérico do Terreno coma altimetria do 

terreno gerado a partir das Altimetria produzida no Mapa 06. 

O mapa 3 – Solos: foi desenvolvido através de arquivos vetoriais extraídos do Serviço 

Geológico Nacional - CPRM (SIAGAS) onde estão disponibilizados os bancos 

dedados de solos do estado do Rio Grande do Sul e sua nomenclatura atualizada pela 

Embrapa. 

A classes de solos da Embrapa segue a chave de classificação sendo organizada em 

6 níveis categóricos. Os quatro primeiros níveis são denominados de ordens, 

subordens, grandes grupos e subgrupos, sendo que o 5 º e 6 º nível categórico ainda 

se encontram em discussão. Atualmente um solo pode ser corretamente classificado 

utilizando-se a chave de classificação, até o 4º nível categórico do sistema. Para 

maiores informações, recomenda-se consultar o site 

https://www.embrapa.br/solos/sibcs/classificacao-de-solos. 

Mapa 4 – Infraestrutura: Os dados de infraestrutura que estão apresentados neste 

mapa foram produzidos com base no banco de dados geográfico da Base cartográfica 

vetorial continua do Rio Grande do. Sul - escala 1:50.000 de Hasenack, H. Weber, E. 

Mapa 5 – Hidrogeologia: foram utilizados dados vetoriais de hidrogeologia e 

produtividade dos aquíferos disponibilizados no site do Serviço Geológico Nacional - 
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CPRM – SIAGAS, também foram extraídas tabelas de pontos de localização dos 

poços cadastrados no sistema SIAGAS. 

Mapa 6 – Planialtimetria (isolinhas altimétricas): foi utilizado o banco de dados 

geográfico da Base cartográfica vetorial continua do Rio Grande do. Sul - escala 

1:50.000 de Hasenack, H. Weber, E. 

A partir das curvas de nível disponibilizadas na fonte acima citada foi gerado através 

de técnicas de geoprocessamento um arquivo TIN com a altimetria do terreno. 

Mapa 7 – Vegetação: Foram utilizados arquivos vetoriais do projeto RONDOM 

atualizados em 1992. 

 

3. INDICADORES SOCIOECONÔMICOS 

Indicadores Sociais são referências estatísticas sobre aspectos da vida de uma nação 

que, em conjunto, retratam o estado social desta e permitem conhecer o seu nível de 

desenvolvimento social. Os Indicadores Sociais constituem um sistema, isto é, para 

que tenham sentido é preciso que sejam vistos uns em relação aos outros, como 

elementos de um mesmo conjunto. 

Os Indicadores sociais apresentados neste diagnóstico serão os seguintes: Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico e Mapa de Pobreza e Desigualdade 

(Idese) e Produto Interno Bruto (PIB). 

 

3.1. IDH – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Relatório de Desenvolvimento 

Humano (RDH), publicado anualmente, e também do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Ele parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma 

população não se deve considerar apenas a dimensão econômica, mas também 

outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida 

humana. 

O objetivo da elaboração do Índice de Desenvolvimento Humano é oferecer um 

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 

que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Além de computar 

o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o 
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IDH também leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a educação. 

Para aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao 

nascer. O item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de 

matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em 

dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida 

entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia 

de zero a um. 

Aos poucos, o IDH tornou-se referência mundial. É um índice-chave dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas e, no Brasil, tem sido utilizado pelo 

governo federal através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 

que pode ser consultado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, um banco 

de dados eletrônico com informações sócio econômicas sobre os 5.507 municípios do 

país, os 26 Estados e o Distrito Federal. (Fonte: Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD).  

O IDH varia de zero a um e permite que se classifique o País, o Estado e os 

municípios em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 

0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800).  

A Tabela IV.12 apresenta o IDHM do município de Tuparendi, do estado do Rio 

Grande do Sul e do Brasil para o ano 1991, 2000 e 2010, permitindo uma comparação 

entre estes índices alcançados.  

Tabela IV.12– IDHM de Tuparendi / RS 

Ano Tuparendi RS BR 

1991 0,495 0,542 0,493 

2000 0,642 0,664 0,612 

2010 0,728 0,746 0,727 

(Fonte: Atlas Brasil 2013 – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) 

 

3.2. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE) 

O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) é um índice sintético 

desenvolvido pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) que avalia os 

municípios gaúchos quanto à Educação, à Renda e à Saúde, considerando aspectos 

quantitativos e qualitativos do processo de desenvolvimento. 

Segundo FEE (2007), ele tem por objetivo mensurar e acompanhar o nível de 

desenvolvimento do Rio Grande do Sul, de seus municípios e Conselho Regional de 
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Desenvolvimento (COREDEs), informando a sociedade e orientando os governos 

(municipais e estadual) nas suas políticas socioeconômicas. O Idese varia de zero a 

um e, assim como o IDH, permite que se classifique o Estado, os municípios ou os 

COREDEs em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 

0,500 e 0,799) ou alto (maiores ou iguais a 0,800). 

A Tabela IV.13 apresenta os índices de educação, renda e saúde, os quais compõem 

o Idese do município. O Idesede Tuparendi resultou no ano 2015 em 0,588, enquanto 

que o valor médio para o Estado do Rio Grande do Sul foi de 0,751.  

Tabela IV.13 - Idese - Período de 2011 a 2015 - Tuparendi/RS 

Variável 2011 2012 2013 2014 2015 

Educação 0,733 0,757 0,782 0,796 0,783 

Renda 0,641 0,639 0,700 0,704 0,685 

Saúde 0,842 0,836 0,842 0,839 0,833 

Idese Municipal 0,738 0,744 0,775 0,780 0,767 

Idese Estado 0,726 0,734 0,747 0,757 0,751 

(Fonte: Fundação de Economia e Estatística –FEE) 

 

3.3. OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda internacional 

adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

em 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.  

Esta agenda prevê ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança 

alimentar, agricultura, saúde, educação, redução das desigualdades, energia, água e 

saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, 

cidades sustentáveis, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização 

entre outros.  

A agenda ODS é baseada nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e 

conta com o aprendizado adquirido pela sociedade civil, setor privado e governos 

locais envolvidos na implementação e municipalização da agenda anterior - ODM.  

Neste item foram destacados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 1, 3, 4, 6, 

7, 8 e 11, pois estes possuem indicadores baseados em dados do município e estão 

relacionados com os serviços de saneamento e educação.  

Com estes indicadores também é possível estabelecer políticas públicas adequadas à 
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população do município. A Tabela IV.14 demonstra os resultados do município. 

Tabela IV.14 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o município de Tuparendi 
OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

METAS INDICADORES 
ANO ou 

PERÍODO 
BASE 

VALORES 

ODS1. Erradicação da 
pobreza 

Acabar com a pobreza em 
todas as suas formas, em 

todos os lugares 

Participação dos 20% 
mais pobres da 

população na renda 

2000 3,77% 

2010 4,51% 

Proporção de pessoas 
abaixo da linha da 

pobreza e indigência 

2000 19,14% 

2010 6,47% 

Famílias beneficiárias 
no Programa Bolsa 

Família 

2015 289 

2016 204 

2017 185 

ODS3. Saúde e bem 
estar 

Assegurar uma vida 
saudável e promover o 

bem-estar para todos, em 
todas as idades 

Taxa de mortalidade 
materna a cada 

100.000 nascidos 
vivos 

2016 0 

1996 - 2016 2 

Taxa de mortalidade 
de crianças menores 
de cinco anos a cada 
1.000 nascidos vivos 

1995 27,21 

2016 0 

ODS4. Educação de 
Qualidade 

Assegurar a educação 
inclusiva e equitativa de 
qualidade, e promover 

oportunidades de 
aprendizagem ao longo da 

vida para todos 

Percentual de crianças 
de 4 a 5 anos do 

município 
matriculadas na pré 

escola 

2000 50% 

2010 55,65% 

Taxa de conclusão do 
ensino fundamental 
entre jovens de 15 a 

17 anos 

2000 62,36% 

2010 77,03% 

Taxa de conclusão do 
ensino médio entre 
jovens de 18 a 24 

anos 

2000 36,87% 

2010 54,10% 

ODS6. Água Potável e 
Saneamento 

Assegurar a 
disponibilidade e gestão 
sustentável da água e 

saneamento para todos 

Percentual de 
moradores urbanos 
com acesso a água 

ligada à rede 

2000 96,37% 

2010 ¨98,75% 

Percentual de 
moradores urbanos 

com acesso a esgoto 
sanitário adequado 

2000 1,57% 

2010 12,98% 

ODS7. Energia limpa e 
acessível 

Assegurar a todos o 
acesso confiável, 

sustentável, moderno e a 
preço acessível à energia 

Percentual de 
domicílios urbanos 

com acesso à energia 
elétrica 

2000 99,63% 

2010 99,95% 

ODS8. Trabalho decente 
e crescimento econômico 

Promover o crescimento 
econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para 

todos 

Número de pessoas 
empregadas no 
mercado formal 

2016 1.287 

Participação do PIB do 
município no PIB do 

estado 
2015 0,06% 
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Tabela IV.14 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o município de Tuparendi 
OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

METAS INDICADORES 
ANO ou 

PERÍODO 
BASE 

VALORES 

ODS11. Cidades e 
Comunidades 
Sustentáveis 

Tornar as cidades e 
assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 

Déficit Habitacional 
Urbano (76 domicílios) 

2010 3,85% 

Déficit Habitacional 
Rural (57 domicílios) 

2010 5,15% 

Taxa de urbanização 2010 61,87% 

Percentual de 
moradores urbanos 

com serviço de coleta 
de resíduos 

1991 89,96% 

2010 92,30% 

(Fonte: Relatórios Dinâmicos ODS) 

 

3.4. PRODUTO INTERNO BRUTO, TRABALHO E RENDIMENTO 

O PIB é o total produzido de bens e serviços finais de uma dada região em um 

determinado tempo, expresso em valores monetários. A Tabela IV.15 demonstra o PIB 

do município e demais informações sobre trabalho e renda disponíveis no site do IBGE 

e informações sobre as receitas e despesas anuais do município. Ao avaliar a tabela 

foi possível verificar que o salário médio mensal dos trabalhadores no ano de 2016 era 

de 2,2 salários mínimos e o percentual da população com rendimento mensal per 

capita de até ½ salário mínimo era de 29,1%, em 2010. Em 2015, os indicadores 

apresentavam um elevado percentual das receitas oriundas de fontes externas e 

apenas 17,5% da população encontrava-se ocupada no ano de 2016. 

Tabela IV.15 - Indicadores Econômicos, Trabalho e Renda 

PIB per capita [2015] R$ 27.776,90 

Percentual de receitas oriundas de fontes 
externas [2015] 

73,6 % 

Total de receitas realizadas [2017] R$ (x 1000) 30.478,00 

Total de despesas empenhadas [2017] R$ (x 1000) 24.111,00 

Salário médio mensal dos trabalhadores 
formais [2016] 

2,2 salários mínimos 

Pessoal ocupado [2016] 1.491 pessoas 

População ocupada [2016] 17,5 % 

Percentual da população com rendimento 
nominal mensal per capita de até ½ salário 

mínimo [2010] 
29,1 % 

(Fonte: https://cidades.ibge.gov.br e Siconfi) 
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4. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

A forma como o município está organizado para atendimento e prestação dos serviços 

à população pode interferir de maneira positiva ou negativa na qualidade dos serviços 

de saneamento básico prestados aos munícipes. Assim, é importante realizar uma 

descrição básica das secretarias que compõe a administração municipal e os serviços 

que estas desempenham, bem como a legislação municipal que possui relação e 

orienta à prestação destes serviços.  

O Desenvolvimento Institucional do município procura avaliar, planejar e melhor 

organizar as secretarias e serviços, para que o município avance na regulação, 

controle e qualidade dos serviços de saneamento disponibilizados à população.  

4.1. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tuparendi é ordenada por leis e é 

composta por um conjunto de secretarias listadas a seguir. O organograma da Figura 

IV-26 apresenta as secretarias municipais, citadas a seguir: 

• Secretaria de Administração; 

• Secretaria da Fazenda; 

• Secretaria da Saúde e Assistência Social;  

• Secretaria de Educação e Cultura; 

• Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente;  

• Secretaria de Obras e Trânsito; 

• Secretaria de Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo. 

No âmbito do Plano Municipal de Saneamento Básico, todas as secretarias que 

constituem a estrutura administrativa do município de Tuparendi, em algum momento 

tiveram participação direta na elaboração e terão, posteriormente, na execução deste.  

Foi de fundamental importância para o sucesso na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento, e será principalmente na execução das ações propostas a partir deste, o 

trabalho conjunto e cooperação entre as secretarias que compõe a estrutura 

administrativa do município. 
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Figura IV-26 - Organograma de estrutura administrativa 
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4.2. CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

A Lei de Consórcios Públicos, n° 11.107, de 6 de abril de 2005 adaptou a legislação a 

mudança promovida pela Constituição Federal de 1988, que introduziu o conceito da 

gestão associada de serviços públicos. O conceito da gestão associada de serviços 

públicos define que “um ente da Federação pode cooperar com outros entes para 

execução de ações de planejamento, de regulação, de fiscalização ou para prestação 

de serviços públicos” (BRASIL, 2014b). Segundo Brasil (2014b), a Lei dos Consórcios 

Públicos fixa normas gerais para três novos tipos de contratos administrativos entre 

entes federativos: o contrato de constituição de consórcio público; o contrato de rateio 

das despesas de consórcio público; e o contrato de programa para a prestação de 

serviços públicos por meio de gestão associada.  

Os consórcios públicos podem ter finalidade específica, para serviços como transporte 

interurbano, serviços de saneamento básico e saúde, ou ser constituídos com 

multifinalidades. A finalidade dos consórcios, sejam específicos ou multifinalitário, é a 

redução dos custos, resolução conjunta de problemas de forma regional, melhoria na 

qualidade dos serviços prestados e desenvolvimento político, administrativo, 

econômico e social dos municípios e da região.  

O Quadro IV.4 apresenta os consórcios públicos existentes na região e o Quadro IV.5, 

apresenta os consórcios públicos que o município integra.  

Quadro IV.4- Consórcios públicos existentes na região 

Nome do consórcio Finalidade 

Consórcio Público Fronteira Noroeste 

Atua prioritariamente nos serviços de saúde 
– média e alta complexidade - bem como se 
propõe a atuação multifuncional, nos termos 

da permissividade da lei e Contrato 
constitutivo. 

(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Quadro IV.5- Consórcios públicos que o município integra 

Nome do consórcio Finalidade 

Consórcio Público Fronteira 
Noroeste 

Atua prioritariamente nos serviços de saúde – média e alta 
complexidade - bem como se propõe a atuação 

multifuncional, nos termos da permissividade da lei e 
Contrato constitutivo. 

Consórcio Famurs 

Consórcio em âmbito estadual, de natureza multifinalitária, 
destinado a estabelecer relações de cooperação federativa 
para realização de objetivos de natureza complementar e 
suplementar de interesse comum dos Municípios, através 
da gestão associada de serviços públicos, nos termos da 

Lei Nacional nº 11.107/2005 e sua regulamentação. 

(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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4.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

A legislação municipal associada às áreas que compõem o saneamento básico pode 

ser descrita como a que segue: 

• Lei N.º 2.393, de 17 de maio de 2011, que “Institui a Lei de Diretrizes Urbanas 

do Município de Tuparendi e dá outras providências”; 

• Lei Orgânica Municipal, de 11 de novembro de 2002; 

• Lei N.º 2.538, de 18 de junho de 2013, “Autoriza a realização de Convênios de 

Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de 

Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a 

celebração de Contrato de Programa com a CORSAN e dá outras 

providências”. 

• Lei N.º 2.457, de 24 de abril de 2012, que “Altera dispositivos da Lei N.º 2.393, 

que Institui a Lei de Diretrizes Urbanas do Município de Tuparendi e dá outras 

providências”. 

Conforme estabelecido no Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério 

da Saúde de 03 de outubro de 2017, os responsáveis pelas Soluções Alternativas 

Coletivas de abastecimento de água devem requerer, junto à autoridade municipal de 

saúde pública, autorização para o fornecimento de água tratada, mediante a 

apresentação dos documentos exigidos neste. A referida Portaria também estabelece 

em seu Art. 12° a competência da Secretária de Saúde do município, dentre outras, de 

cadastrar e autorizar o fornecimento de água tratada por meio de solução alternativa 

coletiva, mediante avaliação e aprovação dos documentos que definem o responsável 

técnico habilitado pela operação da solução alternativa coletiva, outorga de uso 

emitida por órgão competente e laudo de análise dos parâmetros de qualidade da 

água previstos nesta Portaria.  

 

 Plano Plurianual 

O Plano Plurianual Municipal (PPA) constitui-se em um instrumento de planejamento 

de médio prazo da administração pública previsto no Art. 165 da Constituição Federal 

e regulamentado pelo Decreto № 2.829/1998, o qual tem por objetivo estabelecer as 
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diretrizes, objetivos e metas para o governo municipal, sendo composto por programas 

de governo que induzem a municipalidade na efetividade das ações necessárias. 

O Decreto № 2.829/1998 estabeleceu em seu Art. 2º o conteúdo mínimo de cada 

programa de governo estabelecido no PPA, a saber: objetivo; órgão responsável; valor 

global; prazo de conclusão; fonte de financiamento; indicador que quantifique a 

situação que o programa tenha por fim modificar; metas correspondentes aos bens e 

serviços necessários para atingir o objetivo; ações não integrantes do Orçamento 

Geral da União necessárias à consecução do objetivo; e regionalização das metas por 

Estado. 

Considerando o supra exposto, a Lei № 11.445/2007 no Inciso III do caput do Art. 19 

estabeleceu quanto ao conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico, exigindo a 

elaboração de programas de governo compatibilizados com o PPA municipal, 

conforme texto da lei: 

“III - programas, projetos e ações necessárias 

para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais 

e com outros planos governamentais correlatos, 

identificando possíveis fontes de financiamento” 

O PPA é elaborado para um período de 4 anos, sendo aprovado por lei municipal e 

vigendo sempre do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do 

mandato seguinte. 

Assim sendo, complementando a informação supra, o §4º do Art. 19 da Lei № 

11.445/2007, define ainda: 

 “§ 4º Os planos de saneamento básico serão 

revistos periodicamente, em prazo não superior a 

4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do 

Plano Plurianual.” 

O PPA vigente do município de Tuparendi foi aprovado pela Lei Municipal N° 2.733, de 

03 de julho de 2017 para o período de 2018 a 2021. 

No que se refere ao saneamento básico, o PPA vigente contempla a ação em 

saneamento básico, conforme o ANEXO I – PROGRAMAS – PERÍODO 2018 a 2021 

da referida Lei Municipal, conforme o Quadro IV.6.  
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Quadro IV.6 - PPA vigente 

Órgão Programa Objetivo estratégico Ação Valores (R$) 

05 – 
Secretaria 
de Saúde e 
Assistência 

Social 

0107 – 
Assistência 

Médica a 
população 

Assegurar assistência 
médica a população 

bem como a 
manutenção dos 

serviços 
administrativos. 

037 – 
Manutenção 

das atividades 
de vigilância 

sanitária, 
epidemiológica 

e ambiental 

2018 100.000,00 

2019 100.000,00 

2020 100.000,00 

2021 100.000,00 

07 – 
Secretaria 

da 
Agricultura 
e do Meio 
Ambiente 

0060 – 
Abastecimento 

de água 

Proporcionar e ampliar 
o sistema de 

abastecimento de 
água potável ou fontes 

protegidas 

015 – 
Abastecimento 

de água 

2018 50.000,00 

2019 50.000,00 

2020 50.000,00 

2021 50.000,00 

0063 – 
Proteção ao 

meio ambiente 

Promover a 
conscientização, 

recuperação, prevenir 
e solucionar 

problemas ambientais. 

037 – 
Recuperação 
de nascentes, 
rios e riachos 

2018 50.000,00 

2019 50.000,00 

2020 50.000,00 

2021 50.000,00 

08 – 
Secretaria 
de Obras e 

Trânsito 

0061 – 
Saneamento 

Geral 

Promover o 
saneamento básico 

em área urbana e rural 
do Município 

014 – 
Saneamento 

Básico 

2018 20.000,00 

2019 20.000,00 

2020 20.000,00 

2021 20.000,00 

08 – 
Secretaria 
de Obras e 

Trânsito 

0066 – 
Serviços 

Funerários 

Manter as ações 
relativas a 

manutenção, 
implantação e 

administração de 
cemitérios e fornos 

crematórios 

136 – 
Manutenção 
dos serviços 
no Cemitério 

Municipal 

2018 15.000,00 

2019 20.000,00 

2020 20.000,00 

2021 20.000,00 

0060 – 
Abastecimento 

de água 

Proporcionar e criar o 
sistema de 

abastecimento de 
água potável ou fontes 

protegidas 

138 – 
Manutenção 

do sistema de 
água potável 

2018 20.000,00 

2019 20.000,00 

2020 25.000,00 

2021 25.000,00 

0064 – 
Limpeza 
Pública 

Compreende as ações 
relativas a coleta 

varrição e destinação 
final do lixo 

137 – Varrição, 
limpeza e 

coleta do lixo 

2018 450.000,00 

2019 480.000,00 

2020 500.000,00 

2021 520.000,00 

0062 – 
Sistemas de 

Esgotos 

Promover ações 
relacionadas ao 
planejamento, 

instalação, ampliação, 
operação e 

manutenção de 
sistemas públicos de 

esgotos pluvial, 
cloacal, e estações de 

tratamento e 
aproveitamento 

044 – 
Expansão da 

rede de esgoto 
pluvial 

2018 25.000,00 

2019 25.000,00 

2020 25.000,00 

2021 25.000,00 

045 – 
Construção de 
rede de esgoto 

cloacal 

2018 50.000,00 

2019 50.000,00 

2020 50.000,00 

2021 50.000,00 
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4.4. PRINCIPAIS PROBLEMAS APONTADOS E IDENTIFICADOS EM 
RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO 
MUNICÍPIO 

O Quadro IV.7 resume os problemas, relacionados ao desenvolvimento institucional, 

identificados pela equipe técnica que integra o Comitê Executivo. 

Quadro IV.7 - Problemas identificados no diagnóstico da organização e desenvolvimento 
institucional 

Problemas identificados 

Desenvolvimento 
Institucional 

Inexistência de um conselho consultivo e deliberativo para os 
serviços de saneamento básico 

Inexistência de sistema integrado para armazenamento das 
informações dos quatro eixos do saneamento básico 

Código de Obras desatualizado 

Código Tributário desatualizado 

Revisão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal 

Designar de um setor para monitoramento das ações do 
Plano Municipal de Saneamento Básico.   
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5. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água é um dos componentes do saneamento básico. 

São geralmente compostos pelas seguintes unidades: captação, adução, tratamento, 

reservação, rede de distribuição, estações elevatórias e ramal predial (BRASIL, 2015).  

Também são utilizadas as soluções alternativas, utilizadas principalmente nas áreas 

rurais. As soluções alternativas para abastecimento de água para consumo humano 

podem ser coletivas ou individuais, dependendo do número de famílias que atendem. 

São geralmente compostas por manancial de “captação subterrânea ou superficial, 

com ou sem canalização e sem rede de distribuição” (BRASIL, 2015). 

 

5.1. ACESSO DOS DOMICÍLIOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 
CENSO 2010 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, as principais formas de abastecimento de 

água dos domicílios eram a Rede Geral e Poço ou nascente na propriedade. A Tabela 

IV.16 traz o número de domicílios de cada tipo de abastecimento e a Figura IV-27 

apresenta a distribuição percentual por tipo de abastecimento dos domicílios 

recenseados no município no ano de 2010.  

Tabela IV.16 - Número de domicílios por tipo de abastecimento de água 

Poço ou nascente na propriedade 220 domicílios 

Poço ou nascente fora da propriedade 117 domicílios 

Rede geral 2.729 domicílios 

Outra forma 2 domicílios 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Figura IV-27 – Percentual de domicílios por tipo de abastecimento de água 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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5.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ÁREA URBANA 

O abastecimento de água no perímetro urbano era prestado pela Companhia 

Riograndense de Saneamento (CORSAN), na modalidade de gestão associada 

mediante contrato de programa firmado em 31 de julho de 2013. 

O sistema de abastecimento da zona urbana de Tuparendi era composto, durante a 

elaboração deste relatório, por 06 poços profundos, casa de química para tratamento 

simplificado, dois reservatórios, ramais e rede de distribuição. A Figura IV-28, extraída 

do Atlas do Abastecimento Urbano de Água – ANA 2010 exemplifica o sistema de 

abastecimento de água da zona urbana do município de Tuparendi. Destaca-se que o 

esquema se encontrava desatualizado, visto que, não apresentava  o segundo 

reservatório de 5 m³ e a fonte de captação se encontra desativada, além de não 

apresentar os outros poços utilizados.  

Figura IV-28– Sistema de Abastecimento de Água de Tuparendi 

 
(Fonte: Atlas do Abastecimento Urbano de Água – ANA 2010) 

 

Conforme informação repassada pela CORSAN via ofício nº 1494/2018 - DG, através 

do Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Eroni de Ávila Ferreira Lago, os poços 

profundos que abastecem a zona urbana possuíam capacidade de produção de 82 

m³/h. O abastecimento ocorria de forma satisfatória e o sistema não apresentava 

intermitência de abastecimento de água na zona urbana. 

A água captada pelos poços profundos, apresentava boa qualidade, conforme 

resultados apresentados pela prestadora de serviço, sendo necessária somente a 

cloração (desinfecção da água) e fluoretação. Na água tratada, as análises físico-

químicas de cloro livre e flúor eram realizadas duas vezes ao dia, enquanto turbidez, 

cor, pH e sabor eram realizadas uma vez ao dia. As análises microbiológicas de 

coliformes totais e Escherichia coli na água tratada eram realizadas duas vezes na 

semana. Na água bruta (in natura) era realizada análise microbiológica de coliformes 
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totais e Escherichia coli mensalmente.  

A cidade possuía dois reservatórios, um com capacidade de armazenamento de 250 

m³ e outro com capacidade de 50 m³, este último servindo de reservação de recalque 

para a caixa principal, sendo que esta caixa será desativada com a previsão de 

colocação de uma nova bomba. 

O sistema de bombeamento era ligado e desligado automaticamente conforme o nível 

dos reservatórios. A comunicação do nível da boia no reservatório I e bomba 

submersa era realizada por linha telefônica. Ao atingir o nível mínimo no reservatório 

era emitido um sinal ao quadro elétrico localizado no interior da casa de química e, a 

bomba submersa e dosador da solução de desinfecção e fluoretação eram ligados e 

entram em operação. A bomba submersa alimentava inicialmente a rede de 

distribuição e, após estabelecer a pressão na rede, passava a alimentar e restabelecer 

o nível do reservatório.  

A rede de distribuição de água na zona urbana possuía uma extensão de 52.360 

metros com diâmetro e tipo de material de rede de distribuição 50/75/100/150 – FBC – 

PVC – PVC DEFOFO, atendendo a 100% da área urbana do município. 

Informavam que quanto a problemas observados no sistema de distribuição de água 

tratada e gestão do serviço eram as redes precárias de fibrocimento estando em 

programação para substituição.  

A população total atendida no município de Tuparendi apresentou um aumento de 

abrangência, sendo que em 2016 atendeu 5.901,53 pessoas, em 2017 atendeu 

5.964,68 e em 2018 atenderam 6.119,91 pessoas, demonstrando um acréscimo nos 

indicadores do serviço municipal de Abastecimento de Água. Já o número de 

economias atendidas também aumentou sendo que em 2016 atendiam 2.537 

economias e em 2018 atendem um total de 2.632 economias, registrando atendimento 

a 2.385 residenciais. E, com atendimento a economias residenciais com tarifa social 

em número de 04 no ano de 2018.  

O consumo per capita residencial era de 164,85m³/hab.dia, sendo o índice de 

hidrometação, casas com medidores instalados, de 99,94%. A extensão da rede de 

distribuição era de 52.630 metros em 100% da área urbana, apresentando um índice 

de 0,26% de inadimplência. 

O volume de água disponibilizado era de 240.064 m³, com um volume de 197.764m³ 
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de água consumida, registrando índice de 26,72% do ano de 2016. 

A fonte das informações apresentadas é da Coordenadoria Operacional da CORSAN 

de Santa Rosa e da Diretoria de Inovação, Relacionamento e Sustentabilidade. Os 

anexos X e XI (ver Capítulo VI do Volume III) apresentam, respectivamente, o ofício 

encaminhado pelo município com a solicitação das informações e a resposta da 

CORSAN. 

 Manancial 

As informações a seguir foram repassadas pela CORSAN, Ofício nº 1494/2018 - DG, 

através do Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Eroni de Ávila Ferreira Lago, em 

resposta ao Of. Seplan Nº 012/2018. 

O manancial de captação do Sistema de Abastecimento de Água do município era 

Sistema Aquífero Serra Geral I, pertence à Bacia Hidrográfica U 030, dos Rios Turvo – 

Santa Rosa – Santo Cristo.  

O volume de água bruta extraído era de 82 m³/h da vazão total dos poços, sendo de 

06 a 13 horas/dia o funcionamento da bomba. Registram que possuíam casa de 

química, não possuíam bomba sobressalente e que os poços possuíam cercamento 

para evitar acesso.   

Quanto à propriedade da área onde estavam localizados os poços registram que o 

poço TDI 01, TDI 03 e TDI 04 eram de propriedade da CORSAN e o TDI 07 e 10 não 

havia registro de regularização.  

 Captação de água bruta 

A captação de água bruta era realizada em manancial subterrâneo com os poços 

localizados, ano de instalação e capacidade de tratamento dos poços conforme 

apresentado no Quadro IV.8. 

Quadro IV.8- Informações sobre os pontos de captação de água bruta 

Identificação Endereço/referência 
Início da 

Perfuração 
Fim da 

perfuração 

Capacidade 
de tratamento 

m³ 

TDI – 01 R.Rio de Janeiro, 158 13.11.1961 24.01.1962 12,1 

TDI – 03 
Av.Tucunduva, saída 
para Santa Rosa, 567 

03.11.1974 11.01.1975 24,0 
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Quadro IV.8- Informações sobre os pontos de captação de água bruta 

Identificação Endereço/referência 
Início da 

Perfuração 
Fim da 

perfuração 

Capacidade 
de tratamento 

m³ 

TDI – 04 
RS 344, 600m do trevo 
com a H.Gerloff, 933 

06.10.1982 13.01.1983 20,0 

TDI - 07 R.Valter Klein, 1508 06.10.1988 07.10.1988 19,0 

TDI - 10 
R. 25 de Julho, Esquina 
R. João Fabrício, 1911 

25.07.1991 26.07.1991 15,0 

TDI – 11 RS 355, 1912 27.07.1991 28.07.1991 25,0 

Fonte: Superintendência de Tratamento 

As demais informações como profundidade de captação, nível estático e nível 

dinâmico, volume individual de extração encontra-se no perfil dos poços no anexo XII 

(ver Capítulo VI do Volume III). 

O Quadro IV.9 apresenta as informações disponíveis sobre a captação de água bruta 

– manancial subterrâneo.  

Quadro IV.9- Informações sobre a captação de água bruta - Manancial Subterrâneo 

INFORMAÇÕES SOBRE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Qual manancial de captação de água bruta? Sistema Aquifero Serra Geral I 

Capacidade de captação (m³/h) Perfil dos poços anexo 

Possui outorga? Qual a vazão outorgada?  

Localização da(s) captação(ões) (Coordenadas 
geográficas): 

TDI 03: 748953.00 m E 6926147.00m S;  

TDI 04: 748187.00 m E 6925630.00m S; 

TDI 07: 747530.00 m E 6928051.00m S; 

TDI 10: 749039.62 m E 6926458.41m S; 

TDI 11: 747888.84 m E 6926431.08m S 

Responsável: CORSAN 

Profundidade do poço de captação: Perfil dos poços anexo 

Ano de perfuração: Perfil dos poços anexo 

Nível estático e nível dinâmico: Perfil dos poços anexo 

Existe macromedição? Qual tipo de macromedidor 
utilizado?  

Não 

Volume atualmente extraído (m³/dia) 82m³/h é a vazão total dos poços  

Horas de funcionamento da bomba por dia (h/dia): 6 a 13h 

Possui casa de química? Sim 

Possui bomba sobressalente? Não 
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Quadro IV.9- Informações sobre a captação de água bruta - Manancial Subterrâneo 

INFORMAÇÕES SOBRE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Proprietário da área em que está localizado o poço 

TDI 01, TDI 03 e TDI 04: CORSAN  

TDI 07 e 10: Não há registro de 
regularização.* 

Local possui cercamento para evitar acesso? Sim 

Problemas observados no sistema de captação de 
água bruta e gestão do serviço 

- 

* Unidade de Saneamento da CORSAN está verificando com a Prefeitura Municipal a situação. 

Figura IV-29 - Ponto de captaçãoTDI 03 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-30 - Ponto de captaçãoTDI 03 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-31 - Ponto de captação TDI 04 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-32 - Ponto de captação TDI 04 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-33 - Ponto de captação TDI 11 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-34 - Ponto de captação TDI 11 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-35 - Ponto de captação TDI 01 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV.10 - Ponto de captação TDI 01 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-36 - Ponto de captação TDI 07 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-37  - Ponto de captação TDI 07 

  
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV.13 - Ponto de captação TDI 10 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV.14 - Ponto de captação TDI 10 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

 Estação de tratamento de água – ETA 

Visto que no município de Tuparendi a captação de água era realizada através de 

poços subterrâneos, não existia estação de tratamento de água, apenas era realizado 

o tratamento simplificado. O Quadro IV.10 apresenta as informações sobre os 

sistemas de tratamento simplificados operando no município, enquanto da Figura 

IV-38 a Figura IV-43 podemos observar o relatório fotográfico dos sistemas.  

Quadro IV.10- Informações sobre o Sistema de Tratamento Simplificado 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Descrição do sistema de 
tratamento simplificado instalado 

É realizada a fluoretação e a desinfecção da água. Na 
água tratada, as análises físico-químicas de cloro livre 
e flúor são realizadas duas vezes ao dia, enquanto 
turbidez, cor, pH e sabor são realizadas uma vez ao 
dia.  As análises microbiológicas de coliformes totais e 
Escherichia coli na água tratada são realizadas duas 
vezes na semana. Na água bruta (in natura) é 
realizada análise microbiológica de coliformes totais e 
Escherichia coli mensalmente. A cidade possui dois 
reservatórios, um com capacidade de armazenamento 
de 250 m³ e outro com capacidade de 50 m³. 

Localização 
Junto aos poços TDI 01, TDI 03, TDI 04, TDI 07, TDI 
10, TDI 11  

Responsável Químico Plutarco Aristides Germano Soares Marques 

Ano de instalação - 

Capacidade de tratamento (m³/dia) Equivalente a vazão de captação dos poços 

É realizada a macromedição de 
água tratada? Qual tipo de 
macromedidor utilizado? 

Não 

Tipo de produto químico utilizado 
São utilizados Fluossilicato de sódio para fluoretação e 
Hipoclorito de sódio para desinfecção 
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Quadro IV.10- Informações sobre o Sistema de Tratamento Simplificado 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Quantidade mensal de produto 
químico utilizado 

Fluossilicato de sódio: 40,67 kg e 

Hipoclorito de sódio: 927 

Problemas observados no sistema 
de tratamento simplificado de água 
e gestão do serviço 

O padrão de potabilidade está sendo atendido, não há 
maiores problemas observados. 

Fonte: Superintendência de Tratamento e da Coordenadoria Operacional de Santa Rosa/RS. 

Figura IV-38 - Estação de Tratamento de Água 
– TDI 01 

 

Figura IV-39 - Estação de Tratamento de 
Água – TDI 03 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-40 - Estação de Tratamento de Água 
– TDI 04 

 

Figura IV-41 - Estação de Tratamento de 
Água - TDI 07 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-42 - Estação de Tratamento de Água 
- TDI 10 

 

Figura IV-43 - Estação de Tratamento de 
Água - TDI 11 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

 Estações de bombeamento ou elevatórias de água tratada 

A água era bombeada para o reservatório com capacidade de 50m³, este utilizado 

somente como reservação de recalque, e armazenado noutro com capacidade de 

250m³. O sistema de bombeamento no reservatório de 50 m³, encontrava-se dentro do 

referido reservatório. 

 Reservação 

O Sistema de Abastecimento de Água do município possuía 02 reservatórios. A 

Tabela IV.17 e a Tabela IV.18 apresentam as características e informações técnicas 

sobre os reservatórios existentes no SAA Urbano. É importante ressaltar que o 

reservatório R-2 estava em fase de desativação, funcionando durante a elaboração 

deste relatório somente como reservação de recalque para a caixa R – 1. 

Tabela IV.17 - Características dos reservatórios 

Nome Material Capacidade (m³) Localização Tipo 

R – 1 Concreto 250 Unidade de Saneamento Elevado 

R – 2 Concreto 50 Poço TDI 11 Enterrado 

(Fonte: Coordenadoria Operacional de Santa Rosa/RS). 

Tabela IV.18 – Informações técnicas sobre os reservatórios 

Nome R – 1 R - 2 

Altitude (m) 250 20 

Método de Operação GRAVIDADE para distribuição RECALQUE 

Casa de Bombas recalque SIM SIM 

Setor de Atendimento Área Urbana R - 1 
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Tabela IV.18 – Informações técnicas sobre os reservatórios 

Nº de economias 2704 Reservação de recalque 

Tipo de macromedidor Não existe Não há 

Automação Rádio Rádio 

Ano de Instalação 2016 2006 

(Fonte: Coordenadoria Operacional de Santa Rosa/RS) 

Figura IV-44 - Sede da CORSAN da Unidade 
no Município 

 

Figura IV-45 - Reservatório R-1 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-46 - Reservatório R-2. 

  
(Fonte – Prefeitura Municipal) 

As manutenções mais comuns eram as trocas de bóias elétricas e mecânicas, fio guia 

dos indicadores de nível, troca de Timeres (programadores de horário), manutenção 

na linha física de comando, rebaixadores de tensão, válvulas gavetas e substituição de 

placas de rádios de comando. 

Os principais problemas ocorridos, relacionado aos reservatórios, eram as queimas de 

componentes de comando principalmente durante descargas elétricas.  
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Quanto à estimativa de vida útil dos reservatórios, a CORSAN informou que mediante 

a manutenção e inspeção era possível manter os reservatórios em condição de 

operação de forma continuada. A substituição dos mesmos era programada quando 

não apresentavam mais condição de uso ou quando a capacidades não atende ao 

crescimento de consumo do setor.  

 Rede de distribuição 

As redes de distribuição começaram a ser implantadas na constituição do município e 

passaram a ser operadas pela CORSAN desde o seu início. Desta forma, as redes 

foram sendo ampliadas para atender ao crescimento do Município. Assim, existiam 

rede datados do início de implantação do sistema até redes recentes que haviam sido 

substituídas há poucos meses.  

As substituições de redes eram programadas a partir da constatação da incidência de 

vazamentos continuados, no caso de redes antigas, ou devido à implantação de 

calçamento ou recapeamento asfáltico, visando assim a atender à necessidade para 

evitar futuros danos aos serviços executados.  

As redes possuíam uma extensão de 52.630 metros, sendo constituídas com diâmetro 

de 50/75/100/150 – e o tipo de material FBC – PVC – PVC DEFOFO, com um índice 

de atendimento de 100% da população na área urbana do município. O croqui da rede 

de distribuição de água consta no anexo XIII (ver Capítulo VI do Volume III). 

Os problemas observados no sistema de distribuição de água tratada e na gestão dos 

serviços se davam por conta das redes precárias de fibrocimento que estavam em 

programação para substituição. 

O Quadro IV.11 apresenta as informações disponíveis sobre a rede de distribuição de 

água tratada implantada na área urbana do município.  

Quadro IV.11- Informações sobre a rede de distribuição de água tratada do SAA Urbano 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

A rede possui setorização? Não 

Extensão total da rede de distribuição 52.630 metros 

Diâmetro e tipo de material da rede de 
distribuição 

50/75/100/150 – FBC – PVC – PVC DEFOFO 

Qual índice de atendimento da rede de 
distribuição na área urbana? 

100% 
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Quadro IV.11- Informações sobre a rede de distribuição de água tratada do SAA Urbano 

INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA 

Existe croqui da rede de distribuição 
implantada? 

Cadastro de rede de água em anexo 

Problemas observados no sistema de 
distribuição de água tratada e gestão do serviço 

Redes precárias de fibrocimento em 
programação de substituição 

 

Figura IV-47 – Substituição da Rede de distribuição de água potável Av. Mauá – trecho Av. 
Uruguai e Amadeu do Prado Mallmann. 

  
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

A micromedição da rede de distribuição de água nos domicílios era realizada através 

de hidrômetros, com previsão de substituição ou manutenção a cada 5 anos.  

A manutenção ocorria quando necessário e a substituição quando o dispositivo 

apresenta problemas. O índice de micromedição atingia 99,94% dos domicílios sendo 

que pagavam taxa social mínima de R$ 30,96 e a taxa básica residencial de R$ 76,82.  

 

 Aspectos relacionados ao contrato de delegação dos serviços de 

abastecimento de água 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário foram delegados, 

através de contrato para prestação de serviços, relativos à exploração, execução de 

obras, ampliações e melhorias dos serviços de abastecimento de água, transporte, 

tratamento e destino final de esgotos sanitários na área urbana da sede do município 

com a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, firmado em 31 de julho 

de 2013, com prazo de validade por 25 anos a contar da data da assinatura deste 

contrato. Para viabilizar este contrato de programa o município aprovou a Lei 

Autorizativa Municipal nº 2.538, de 18 de junho de 2013. 
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O Quadro IV.12 até Quadro IV.16 a seguir, apresentam alguns itens destacados do 

Contrato de Programa, pois afetam diretamente os interesses do município e suas 

responsabilidades na área do abastecimento de água e do esgotamento sanitário, e 

estão diretamente relacionados com o PMSB do município de Tuparendi. 

Quadro IV.12- Extratos do contrato de programa firmado entre o Município de Tuparendi e a 
CORSAN. 

Lei autorizativa Municipal Nº 2.538, de 18 de JUNHO de 2013. 

Contrato de Programa firmado entre o Município e a CORSAN em 31 de julho de 2013. 

ÍTEM 

DO OBJETO 

Cláusula Quarta 

Outorga à CORSAN a prestação dos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário compreendendo a exploração, 
execução de obras, ampliação e melhorias, com a obrigação de 
implantar, fazer, ampliar, melhorar, explorar e administrar, com 
exclusividade os serviços de abastecimento de água potável e 
esgoto sanitário na área urbana da sede do município, em áreas 
contíguas e aglomerados urbanos localizados na zona rural, 
devidamente identificados na cláusula quinta, incluindo a captação 
adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, 
distribuição e medição do consumo de água, bem como a coleta, 
transporte, tratamento e destino final de esgoto, o faturamento e 
entrega de contas de água e esgoto, sua cobrança e arrecadação, 
atendimento ao público usuário dos sistemas, controle de 
qualidade da água e cadastro de consumidores, atendidos os 
princípios da conveniência social ambiental, técnica e econômica e, 
ainda, a política Estadual de Saneamento. 

Subcláusula Primeira 

O MUNICÍPIO transfere à CORSAN, o direito e prerrogativa de 
cadastrar e conectar os usuários do Sistema de Abastecimento de 
Água e de Esgotamento Sanitário, de acordo com o estipulado no 
Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto – RSAE, realizando 
também, a CORSAN, a cobrança pelos serviços prestados, sempre 
com base no Sistema Tarifário vigente. 

Subcláusula Segunda 

Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser 
compatíveis com o Plano Municipal de Saneamento Básico e serão 
efetivados respeitada a viabilidade econômico-financeira do 
Sistema e a obtenção de recursos financeiros necessários a sua 
execução, obedecidas as bases estabelecidas pela Meta de 
Investimentos de Longo Prazo 

ÍTEM 

DO PRAZO CONTRATUAL 

Cláusula Sexta 
O contrato vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar 
da data da assinatura deste Contrato, até o ano 2034. 

 

No Quadro IV.13 são apresentados alguns itens constantes no contrato de programa, 

os quais relacionam alguns compromissos da CORSAN com o Município, tais como: 

prestar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cujas ações 

deverão ser priorizadas no PMSB e de forma compartilhada. 
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Quadro IV.13– Compromissos da Corsan constantes no Contrato de Programa Tuparendi 

ÍTEM 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

Cláusula Oitava Na prestação dos serviços, a CORSAN deverá: 

Inciso I 

Estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de 
forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as 
ações necessárias, definindo prioridades, a serem consideradas para 
o estabelecimento do Plano Plurianual de Investimentos no Sistema; 

Inciso II 

Operar e manter os serviços de abastecimento de água potável, 
incluindo a captação, bombeamento, tratamento, adução e distribuição 
da água, medição do consumo e o controle da qualidade da água, nos 
termos definidos pelo Plano Municipal de Saneamento. 

Inciso VIII 
Atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as 
ampliações necessárias, de acordo com os objetivos e normas gerais 
dos planos oficiais de saneamento. 

Subcláusula Única A CORSAN compromete-se em: 

I 
Assessorar, tecnicamente, o MUNICÍPIO no processo das revisões 
periódicas do Plano de Saneamento Básico, previstas na Lei Federal 
n. 11.445/07. 

ÍTEM 

DOS CRITÉRIOS, INDICADORES, FÓRMULAS E PARÂMETROS DEFINIDORES DA 
QUALIDADE DO SERVIÇO. 

Cláusula Décima 

As metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de 
qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais serão aferidas por meio dos indicadores 
definidos no Anexo I deste contrato e demais normas regulamentares. 

Subcláusula 
Primeira e Quarta 

Subcláusula Primeira: A CORSAN deverá apresentar relatórios anuais 
de medição dos indicadores referentes a cada contrato de prestação 
de serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, 
integrantes do Sistema 

Subcláusula quarta: Os relatórios com os resultados dos indicadores 
devem ser encaminhados ao Ente Regulador delegado, anualmente, 
até 31 de março do ano subseqüente ao do exercício a que se 
referirem. 

 

Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com o PMSB e 

serão efetivados respeitando a viabilidade econômico-financeira do Sistema e a 

obtenção de recursos financeiros necessários a sua execução, obedecidas as bases 

estabelecidas pela Meta de Investimentos de Longo Prazo da CORSAN. Essa 

condicionante induz a escolha de alternativas técnicas que tenham sua implantação 

progressiva e sua sustentabilidade financeira garantida. 

Dessa forma, com a tarifa atual de água, a implantação de SES tipo separador 

absoluto no Município se inviabiliza. Portanto, como uma alternativa viável ao SES no 

Município, sugere-se o sistema individual de esgotamento sanitário e o tratamento do 
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lodo de fossas em uma central regional. Excetuando-se a situação que diz respeito ao 

Bairro Progresso, na Rua Bernardo Gewehr o qual se sugere a adoção de sistema de 

tratamento coletivo de esgoto devido ao lençol freático ser muito próximo ao solo.  

O Quadro IV.14 apresenta obrigações do Município e direitos e garantias, constantes 

no CP. 

Quadro IV.14 - Obrigações, Direitos e Garantias do Município no Contrato de Programa 

ÍTEM 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

Cláusula Vigésima O município tem as seguintes obrigações: 

Inciso XV 

Exigir a ligação obrigatória de toda construção e prédios 
considerados habitáveis, situados em logradouros que disponham 
dos serviços, às redes públicas de abastecimento de água e de 
coleta de esgoto, excetuando-se da obrigatoriedade prevista 
apenas as situações de impossibilidade técnica, que deverão ser 
justificadas perante os órgãos competentes, sendo que as ligações 
correrão as expensas dos usuários, nos termos da legislação 
municipal, do art. 18, da Lei Estadual nº 6.503/72, e do art. 137, da 
Lei Estadual nº 11.520/00 e artigo 45 da Lei Federal n.º 11.445/07. 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

Cláusula Vigésima 
Primeira 

Ao município são assegurados os seguintes direitos e garantias: 

Inciso III 

A realização, pela CORSAN, dos investimentos necessários à 
expansão e à modernização dos serviços, dos equipamentos e das 
instalações, nos termos previstos nas Metas de Longo Prazo de 
Investimentos e de forma compatível com o Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

Inciso XV 

Receber desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre valor 
faturado, pela prestação de serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário aos próprios municipais. As economias 
serão classificadas na Tarifa Empresarial, categoria de uso 
“Pública”, sendo que, em caso de inadimplência, poderá a 
CORSAN suspender a concessão do desconto. 

 

No Quadro IV.15 são apresentadas algumas das obrigações da CORSAN constantes 

no CP.  
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Quadro IV.15 – Obrigações da CORSAN no contrato de programa firmado com Tuparendi 

ÍTEM 

DAS OBRIGAÇÕES DA CORSAN 

Cláusula 
Vigésima 
Segunda 

A CORSAN se obriga a: 

Inciso XVI 

Expedir os regulamentos de instalações prediais e/ou condominiais de água e 
de esgotamento sanitário, inclusive os de tratamento do tipo fossa séptica e 
poço sumidouro, fossa e filtro biológico, ou dispositivos equivalentes 
submetendo-os à aprovação do MUNICÍPIO; 

Cláusula 
Vigésima 
Terceira 

A CORSAN deverá manter, gratuitamente, serviço de atendimento aos usuários 
para registro protocolado das suas solicitações, sugestões e reclamações, bem 
como das soluções e respostas apresentadas, de acordo com os prazos legais 
e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário protocolo 
comprobatório da comunicação, com os correspondentes dia e horário. 

 

O Quadro IV.16 apresenta alguns direitos dos usuários constantes em cláusulas do 

contrato de programa firmado entre a CORSAN e o município de Tuparendi. 

Quadro IV.16 – Direitos dos usuários e Fiscalização, constantes em cláusulas do contrato de 
programa firmado entre a CORSAN e o município de Tuparendi 

ÍTEM 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS 

Cláusula 
Vigésima Sexta 

Sem prejuízo do disposto no art. 7º, da Lei nº 8.987/95, do art. 9º da Lei 
Federal n.º 11.445/07 e do Código de Defesa do Consumidor, são direitos 
dos usuários: 

Inciso I Receber serviço adequado; 

Inciso II 
Receber do MUNICÍPIO e da CORSAN informações para defesa de 
interesses individuais ou coletivos; 

Inciso III 
Receber da CORSAN, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis 
datas opcionais para a escolha do dia de vencimento de seus débitos; 

Inciso VII Acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

ÍTEM 

DA FISCALIZAÇÃO 

Cláusula 
Vigésima Oitava 

A fiscalização periódica da execução dos serviços cabe ao MUNICÍPIO e 
ao Ente Regulador delegado, nos termos do convênio de delegação 
firmado com o Município, com a cooperação dos usuários, por comissão 
composta por representantes do MUNICÍPIO, do Ente Regulador 
delegado, da CORSAN e dos usuários, nos termos de norma 
regulamentar. 
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 Informações Econômico-Financeiras do SAA 

Dados referentes aos custos envolvidos na operação e manutenção, receitas obtidas e 

investimentos realizados, previstos ou já orçados, são fundamentais para a avaliação 

do sistema, planejamento de manutenções, alternativas para melhor gestão na busca 

pela sustentabilidade financeira do serviço.  

Na Tabela IV.19 são apresentados os dados financeiros dos últimos três anos e 

informações disponíveis do corrente ano.  

Durante a elaboração deste relatório, a CORSAN era responsável pela cobrança, 

investimentos e operação do serviço. Assim, a CORSAN era responsável pelas 

informações e dados financeiros relacionados com a prestação do serviço.  

Tabela IV.19 - Informações sobre custos e receitas do SAA Urbano 

Informação 2015 2016 2017 
2018 

ACUM SET 

Receitas Anuais Totais 2.106.841,01 2.156.142,24 2.503.455,21 1.875.841,83 

Valor tarifa/taxa para 
consumidores residenciais 

64,83 72,22 75,23 76,82 

Valor tarifa/taxa para 
consumidores especiais 

29,45 32,81 34,18 34,90 

Valor da tarifa/taxa para 
consumidores de baixa renda 

26,15 29,11 30,32 30,96 

Despesas Anuais Totais 1.310.401,39 1.175.400,49 1.499.120,86 1.080.716,36 

Despesas com energia elétrica 199.699.55 222.893.97 277.634,06 199.796,94 

Despesas com empregados 189.389,10 184.013,33 228.413,06 200.935,60 

Despesas com manutenção 133.285,34 208.316,09 271.158,32 255.418,55 

Despesas com produtos 
químicos para tratamento da 

água 
8.377,35 11.555,02 17.818,96 15.289,02 

Investimentos Realizados 245.193,02 18.741,34 112.053,86 6.710,26 

Investimentos Previstos     

Índice de Inadimplência - 2,35 0,94 0,26 

(Fonte: Depto de Bens, Direitos e Obrigações/ Superintendência da Contabilidade – 
DEBED/SUCONT) 
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5.3. INDICADORES APLICADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NA ZONA URBANA 

O desempenho operacional e comercial é avaliado através de indicadores, cujos 

dados são consultados no Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS) – 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, no endereço www.snis.gov.br, os quais 

também estão relacionados no Relatório de Indicadores de Desempenho aplicados ao 

saneamento básico. Além desta fonte de informação, são acrescidos os indicadores 

definidos no Contrato de Programa firmado com a CORSAN ou outro titular do serviço 

delegado e informações primárias atualizadas a serem obtidas diretamente com os 

prestadores do serviço. 

 Indicadores do SNIS 

A relação de indicadores apresentados da Tabela IV.20 a Tabela IV.22 fazem parte do 

relatório anual Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, gerado a partir dos dados 

fornecidos pelas empresas ou autarquias municipais prestadoras destes serviços.  

Estes dados devem ser confrontados e confirmados com as informações obtidas junto 

aos técnicos e servidores que atuam nestas empresas. A população do município 

atendida também é uma importante fonte sobre a eficiência e qualidade do serviço 

prestado, e seu relato pode servir para questionamento ou confirmação dos 

indicadores. 

O intuito de utilizar os indicadores do SNIS é produzir uma referência inicial a partir do 

sistema de informação utilizado em nível nacional e, devido ao caráter anual de 

divulgação, demonstrar a dinâmica e evolução dos indicadores ao longo do tempo.  

O procedimento para a alimentação de bancos de dados e seu ordenamento é 

contínuo, para o qual há que se designar uma instância e equipe para seu 

acompanhamento e monitoramento. Este procedimento anual de alimentação do 

banco de dados nacional é de responsabilidade do prestador do serviço, que no caso 

do município de Tuparendi, estava delegado à CORSAN.  

Nos endereços eletrônicos a seguir, http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-

aguas-pluviais, http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos 

e http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/agua-e-esgotos, é possível 

consultar o cronograma de coleta de dados do SNIS, perguntas frequentes, glossários 

e manuais para preenchimento correto da Coleta de Dados. 

http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-pluviais
http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-pluviais
http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos
http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/agua-e-esgotos
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Tabela IV.20 - Indicadores operacionais 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

IN009 Índice de hidrometração percentual 100 100 99,9 99,88 99,97 98,14 91,88 81,37 69,96 64,64 64,61 

IN010 
Índice de micromedição relativo ao 

volume disponibilizado 
percentual 73,2 76,06 77,93 72,83 73,99 61,52 45,59 49,51 38,83 36,05 40,16 

IN011 Índice de macromedição percentual 50 50 50,14 50 50 50 50 50,12 50,11 50 94,95 

IN013 Índice de perdas faturamento percentual 26,78 23,93 22,07 27,14 26 38,28 51,82 41,35 47,4 46,51 40,16 

IN014 Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. 9,5 9,4 10 9,5 9,9 9,9 9,9 10,2 10,4 10,3 10,2 

IN022 Consumo médio per Capita de água l/hab.dia 142,1 141,4 148,8 133,2 137,6 142,5 124,8 128,3 128,2 128 122,4 

IN023 Índice de atendimento urbano de água percentual 100 100 100 100 100 99,6 93,1 100 100 100 100 

IN025 
Volume de água disponibilizado por 

economia 
m³/mês/econ. 13,3 12,6 12,8 13,2 13,5 15,9 20 17 19,1 19 16,8 

IN044 
Índice de micromedição relativo ao 

consumo 
percentual 99,89 93,83 94,08 100 100 93,97 94,63 79,49 70,49 65,13 67,11 

IN049 Índice de perdas na distribuição percentual 26,72 18,94 17,17 27,17 26,01 34,53 51,82 37,72 44,92 44,65 40,16 

IN053 Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. 9,5 10,1 10,6 9,5 9,9 10,4 9,6 10,6 10,5 10,5 10 

IN055 Índice de atendimento total de água percentual 61,87 67,6 65,89 63,66 63,65 63,46 57,57 61,35 59,13 58,55 54,27 

 

Tabela IV.21 - Indicadores sobre qualidade 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

IN071 Economias atingidas por paralisações econ./paralis. 1.313 1.250          

IN073 Economias atingidas por intermitências econ./interrup. 1.313           

IN075 
Incidência das análises de cloro residual 

fora do padrão 
percentual 0 0 0 0,11 2,44 0 0,02 6 0,05 0,78 0 

IN076 
Incidência das análises de turbidez fora 

do padrão 
percentual 0 0 0 0 0,33 0 1,49 0,18 0,29 0,9 0,13 

 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

113 

Tabela IV.22 - Indicadores Econômico-financeiros e Administrativos 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

IN003 
Despesa total 

com os serviços 
por m3 faturado 

R$/m³ 5,61 5,43 5,09 5,67 5,53 3,96 3,91 3,81 3,4 3,41 3,33 

IN005 
Tarifa média de 

água 
R$/m³ 7,49 6,81 6,26 5,91 5,57 5,26 4,95 4,61 4,25 3,9 3,75 

IN006 
Tarifa média de 

esgoto 
R$/m³            

IN008 
Despesa média 

anual por 
empregado 

R$/empreg. 340.810,94 320.445,63 302.736,04 276.015,90 235.268,91 156.648,35 167.086,80 122.695,42 88.090,21 71.267,31 74.143,93 

IN012 
Indicador de 
desempenho 

financeiro 
percentual 133,51 125,33 123,02 104,33 100,75 132,89 126,39 121,1 125,13 114,23 112,55 

IN019 

Índice de 
produtividade: 

economias ativas 
por pessoal total 

(equivalente) 

econ./empreg. 
eqv. 

1.149,57 1.204,52 1.137,75 1.052,46 788,29 659,08 789 613,23 493,66 550,74 595,12 

IN026 
Despesa de 

exploração por m³ 
faturado 

R$/m³ 5,29 4,42 4,29 4,84 4,86 3,56 3,5 3,38 2,99 2,55 2,46 

IN054 

Dias de 
faturamento 

comprometidos 
com contas a 

receber 

dias 38 34 31 29 31 38 27 43 42 50 43 

IN101 
Índice de 

suficiência de 
caixa 

percentual 134,92 146,72 139,68 122,14 111,76 137,9      
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 Indicadores do Serviço de Abastecimento de Água Municipal 

Os indicadores do serviço de água resultam de dados primários que são informações 

básicas e fundamentais para a gestão e melhoria da eficiência dos serviços de 

abastecimento de água para a população. Estas informações são necessárias para a 

busca por melhorias nos sistemas, maior controle, equilíbrio financeiro e 

sustentabilidade do serviço.  

A Tabela IV.23 apresenta os dados primários disponíveis sobre o serviço de 

abastecimento de água na zona urbana do município.  

Tabela IV.23 - Informações e Indicadores do serviço municipal de Abastecimento de Água 

Informação 2016 2017 2018 até set 

População total atendida 5.901,53 5.964,68 6.119,91 

Número de economias atendidas 2.537 2.566 2.632 

Número de economias residenciais 
atendidas 

2.301 2.331 2.385 

Número de economias de Consumidores 
Especiais - Tarifa Industrial (Indústrias, 

Empreendimentos de maior porte, Hospitais, 
etc) 

0 0 0 

Número de economias residenciais de tarifa 
social 

6 3 4 

Consumo per capita residencial (m³/hab.dia) 
Não 

disponível 
155,19 164,85 

Consumo médio dos Consumidores 
Especiais (m³/dia) 

- - - 

Índice de Hidrometação (Medidores de 
Água) 

(N° de casas com medidores de instalados / N° de 
casas com acesso à rede de água) 

99,98 99,98 99,94 

Extensão da rede de distribuição (km) 55.101 52.630 52.630 

Índice de atendimento na área urbana 100 100 100 

Número de casas (economias) sem acesso 
à rede de distribuição 

- - - 

Índice de Inadimplência 2,35 0,94 0,26 

Número de servidores que atuam no serviço 
de abastecimento de água 

2 2 2 

Volume de água disponibilizado 400.181 399.437 240.064 

Volume de água consumido 287.219 297.659 197.764 

Índice de Perdas 26,72 24,72 16,1 

(Fonte: Coordenadoria Operacional de Santa Rosa/RS) 
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 Relação de Indicadores, Indicadores Operacionais, 

Demonstração do Resultado do Exercício e Estrutura Tarifária 

estabelecidos em contrato de delegação do serviço 

As figuras a seguir apresentam os relatórios dos indicadores definidos no Contrato de 

Programa (CP) firmado entre a CORSAN e o município e os indicadores operacionais 

gerados pela prestadora do serviço. Estes indicadores apresentam de forma sucinta o 

SAA operado pela CORSAN.  

Figura IV-48– Relatório Indicadores Contrato de Programa – Ano de 2017 – Tuparendi 

 
(Fonte: CORSAN, consultado em 22/03/2018) 

Figura IV-49 – Relatório Indicadores Operacionais – Ano de 2017 – Tuparendi 

 
(Fonte: CORSAN, consulta em 20/03/2018) 
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A Figura IV-50 apresenta o Resultado do Exercício do ano de 2017 do município de 

Tuparendi.  

Figura IV-50 - Resultado do Exercício do ano de 2017 

 
(Fonte: CORSAN) 
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Figura IV-51 - Sistema tarifário da CORSAN, aplicado no município de Tuparendi 

 
(Fonte: CORSAN, http://www.corsan.com.br/sistematarifario)  

 

5.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS RURAIS 

A seguir, estão descritas as formas de abastecimento na zona rural do município de 

Tuparendi. 

 Relação de localidades que possuem associações de água e suas 

infraestruturas 

As Soluções alternativas coletivas (SAC’s) da zona rural eram de total 

responsabilidade das associações organizadas pelos moradores. A Prefeitura 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

118 

Municipal disponibilizava a infraestrutura de captação, bomba e rede de distribuição e 

entregava as associações de água, na maioria regidas por estatutos e por conselho 

eleitos em votação.  

As 29 associações, que contavam com 31 poços, estavam organizadas, fazendo seu 

gerenciamento de forma satisfatória, embora somente uma possuísse sistema de 

tratamento implantado. Para as demais estava sendo articulado uma reunião para 

informações sobre a necessidade e a forma de implantação do sistema de tratamento 

das águas.  

O Departamento de Meio Ambiente estava organizando o sistema de 

acompanhamento das informações dos poços, cadastro no SIOUT e posterior 

encaminhamento de outorgas junto ao Departamento de Recursos Hídricos do Estado 

conforme informações recebidas.  

Conforme informações recebidas da Ascar/Emater na zona rural havia em torno de 45 

fontes protegidas atendendo em torno de 70 famílias, organizadas através de um 

trabalho realizado pela mesma a fim de garantir água de qualidade a população rural, 

distribuídas em todo o município, especialmente em Lajeado Minas, Lajeado 

Cascatinha, Lajeado Capoeira e outros. 
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Tabela IV.24 - Relação das localidades existentes e suas infraestruturas 

Localidade 

Tipo de 
captação/ 

profundidade/ 
vazão (m³/h) 

Reservatório 
capacidade e 

material 

Rede de 
distribuição/ 

extensão/ 
material 

Tratamento 
Simplificado 

Medidores 
de água 

nas 
residências 

Taxa 
mensal/ 

Valor do m³ 

N° de 
famílias ou 

pessoas 
atendidas 

Coordenada 
geográfica 

Mato Queimado 

Poço profundo 

144 metros 

8,8 m³/h 

15 mil / metal 14,4 KM PEAD Não Sim 
Taxa R$ 

10,00 mais 
R$ 2 /m³ 

23 famílias, 
52 pessoas 

-27°46’56,39” S 

-54°35’20,52”O 

RS 305 Poço profundo 18 mil / metal 12 KM PEAD Sim Sim 
Taxa R$ 15, 
mais R$ 1,50 

/m³ 

27 famílias 

100 
pessoas 

-27°44’21,22” S 

-54°29”08,18” O 

Esquina 
Tuparendi 

Poço profundo 20 mil L / metal 
23 km PEAD e 

PVC 
Não Sim 

Até 5 m³ R$ 
25 

72 famílias 
-27°44’23,11” S 

-54°30’39,62” O 

Henrique Dias 

Poço profundo 
136 metros 

4,80 m³/h 

25 mil L / fibra 13 km PEAD Sim Sim TAXA R$ 15 58 pessoas 
-27°41’00,37” S 

-54°30’19,55” O 

Nova Alemanha 

Poço profundo  

75 metros 

8,00 m³/h 

20 mil L / fibra 16 km PVC Não Sim 
TAXA R$10 

mais R$ 
6/m³ 

31 famílias 
-27°38’34,58” S 

-54°32’45,72” O 

Santa Lúcia 

Poço profundo 
100 metros, 

4,50 m³/h 

2 caixas de 20 mil 
L / metal 

12 km PEAD Não Não 

R$15 até 5 
m³ acima 
mais R$ 

4/m³ 

44 pessoas 
-27°43’36,27” S 

-54°34’29,65” O 

Dez de Maio e 
Lajeado Ramos 

(escola) 

Poço profundo 
122 metros 

12,00 m³/h 

15 mil L / metal 4 km PVC Não Não 
R$ 2/m³ até 
20 m³ acima 
mais R$5/m³ 

20 famílias 
-27°43’28,84” S 

-54°31’32,30” O 

Dez de Maio e 
Lajeado Ramos 

Poço profundo 

122 metros 

12,00 m³/h 

20 mil/l 13,86 km PVC Não Sim 
R$ 5,00 + 

R$ 1,00/m³ 

51 famílias 

128 
pessoas 

-27°43’45,75” S 

-54°31’20,07” O 
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Tabela IV.24 - Relação das localidades existentes e suas infraestruturas 

Localidade 

Tipo de 
captação/ 

profundidade/ 
vazão (m³/h) 

Reservatório 
capacidade e 

material 

Rede de 
distribuição/ 

extensão/ 
material 

Tratamento 
Simplificado 

Medidores 
de água 

nas 
residências 

Taxa 
mensal/ 

Valor do m³ 

N° de 
famílias ou 

pessoas 
atendidas 

Coordenada 
geográfica 

Lajeado Ilhote 

Poço profundo 
108 metros 

6,00 m³/h 

10.000 L / metal 12 km / PEAD Não Sim 

R$ 25,00 até 
10 m³ se 

exceder R$ 
2,00 m³ 

35 famílias 
-27°43’38,63” S 

-54°37’46,44” O 

Lajeado Minas e 
Lajeado Capoeira 

Poço profundo 
104 metros 

11,80 m³/h 

20 m³ / metal 12,19 km / PVC Não Sim 

R$ 8,00 fixo, 
mais R$ 3,00 
até 15 m³ Se 
exceder R$ 

5,00 

76 famílias 
-27°45’20,51” S 

-54°27’56,24” O 

Cabeceira do 
Lajeado 

Cascatinha 

Poço profundo 
180 metros 

5,00 m³/h 

20 m³ / fibra 4 km / PEAD Não Sim R$ 2,00 m³ 24 famílias 
-27°41’30,62” S 

-54°32’01,35” O 

Bolívar Ferro 
Busanello 

- - - - - - - Desativado 

Bom Princípio 

Poço profundo 
114 metros 

1,00 m³/h 

15 m³ / metal 12 km / PEAD Não Sim 
Fixa de R$ 
10,00 mais 
R$ 2,00 m³ 

16 famílias 
-27°40’07,19” S 

-54°39’08,59” O 

Bela Vista 
Poço profundo  

8,00 m³/h 
15 m³ / fibra 5 km / pead Não Sim 

R$ 5,00 e R$ 
1,00 por m³ 

14 famílias 
-27°38’08,33” S 

-54°35’19,14” O 

Campininha 

Poço profundo 
110 metros 

5,00 m³/h 

15 m³ / metal PVC Não Sim 

Taxa R$ 
15,00 para 
20/m³ mais 
R$ 0,75 /m³ 

48 famílias 
-27°43’04,14” S 

-54°29’02,66” O 
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Tabela IV.24 - Relação das localidades existentes e suas infraestruturas 

Localidade 

Tipo de 
captação/ 

profundidade/ 
vazão (m³/h) 

Reservatório 
capacidade e 

material 

Rede de 
distribuição/ 

extensão/ 
material 

Tratamento 
Simplificado 

Medidores 
de água 

nas 
residências 

Taxa 
mensal/ 

Valor do m³ 

N° de 
famílias ou 

pessoas 
atendidas 

Coordenada 
geográfica 

Cerro Alto 

Poço profundo 52 
metros 

8,00 m³/h 

20 m³ / fibra 28 km / PVC Não Sim 

Taxa R$ 5,00 
+ R$ 1,50 m³ 
e excesso R$ 

2,00 m³ 

54 famílias 
-27°46’39,66” S 

-54°33’38,56” O 

Esquina Buriti Poço profundo  20.000 L / metal 
23,895 m / 

PEAD 
Não Sim 

R$/m³: 1,00 
até 50 m³ + 

2,00 m³ 

40 Famílias 

93 pessoas 

-27°42’00,96” S 

-54°35’54,36” O 

Esquina Nova 

Poço profundo 
151 metros 

3,00 m³/h 

5 m³ / metal 10 km / PEAD Não Sim 

Até 10 m³ R$ 
15,00, se 

exceder R$ 
2,00 por m³ 

12 famílias 
-27°41’41,14” S 

-54°37’25,00” O 

Lajeado Cipriano 

Poço profundo  

63 metros 

6,00 m³/h 

20 m³ / metal 22 km / PEAD Não Sim R$ 30,00 22 famílias 
-27°41’48,38” S 

-54°38’15,50” O 

Lajeado Taquara 
e Esquina 
Progresso 

Poço profundo 
114 metros 

14,00 m³/h 

20 m³ / metal 10 km / PEAD Não Sim R$ 2,50 m³ 64 famílias 
-27°45’15,69” S 

-54°30’28,87” O 

Matinho 
Queimado 

Poço profundo 
198 metros 

3,20 m³/h 

15 mil L / metal 
25 km/ 

PVC 
Não Sim 

TAXA R$ 
12,50 mais 
R$ 2,50/m³ 

35 famílias 
-27°45’14,26” S 

-54°35’31,47” O 

São Marcos 

Poço profundo 
370 metros 

8,00 m³/h 

20 m³ / fibra 
30 km PVC e 

PEAD 
Não Sim 

TAXA R$ 
7,00 mais R$ 

1,50/m³ 

130 
famílias 

420 
pessoas 

-27°40’53,53” S 

-54°33’33,63” O 

Poço 02 

-27°41’10,04” S 

-54°33’59,14” O 
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Tabela IV.24 - Relação das localidades existentes e suas infraestruturas 

Localidade 

Tipo de 
captação/ 

profundidade/ 
vazão (m³/h) 

Reservatório 
capacidade e 

material 

Rede de 
distribuição/ 

extensão/ 
material 

Tratamento 
Simplificado 

Medidores 
de água 

nas 
residências 

Taxa 
mensal/ 

Valor do m³ 

N° de 
famílias ou 

pessoas 
atendidas 

Coordenada 
geográfica 

São Pedro 
Poço profundo 

180 metros 
10 m³ / metal 13 km / PEAD Não Sim 

R$ 7,00/ m³ 
+ R$ 1,50/m³ 

+ 0,50 por 
dia de 
atraso. 

29 famílias 
-27°40’01,13” S 

-54°29’53,96” O 

Três Fazendas e 
Lajeado Fridolino 

Poço profundo 10 mil L / fibra 14,2 km/ PVC Não Sim 
TAXA R$ 
3,00 m 

33 famílias 
-27°43’12,58” S 

-54°33’14,51” O 

Lajeado Barracão 

Poço profundo 
150 metros 

4,20 m³/h 

15 mil L / metálica 8 KM/ PVC Não Sim 

TAXA R$ 
7,00 até 20 
m³ mais R$ 

1,50/m³ 

20 famílias 
-27°41’33,17” S 

-54°28’43,53” O 

Lajeado 
Cascatinha 

Poço profundo  

86 metros 

5,00 m³/h 

15 m³ / fibra 20 km Não Sim R$ 2,00 m³ 40 famílias 
-27°39’46,35” S 

-54°31’50,01” O 

Lajeado 
Ervalzinho 

Poço profundo  

80 metros 
10 m³ / metal - Não Sim R$ 50,00 12 famílias 

-27°42’36,79” S 

-54°37’59,42” O 

Lajeado Estiva 
escola 

Poço profundo  

76 metros 

3,00 m³/h 

10 mil L / Fibra 13 km PEAD Não Sim 
TAXA R$ 

7,00 mais R$ 
1,50/m³ 

17 famílias 
-27°36’38,88” S 

-54°35’01,44” O 

Lajeado Estiva 
poço 2 

Poço profundo 
127 metros 

4,20 m³/h 

15 mil L / metálica 11 km PEAD Não Sim 
TAXA R$ 

7,00 mais R$ 
1,50/m³ 

10 famílias 
-27°36’44,65” S 

-54°35’25,20” O 
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Tabela IV.24 - Relação das localidades existentes e suas infraestruturas 

Localidade 

Tipo de 
captação/ 

profundidade/ 
vazão (m³/h) 

Reservatório 
capacidade e 

material 

Rede de 
distribuição/ 

extensão/ 
material 

Tratamento 
Simplificado 

Medidores 
de água 

nas 
residências 

Taxa 
mensal/ 

Valor do m³ 

N° de 
famílias ou 

pessoas 
atendidas 

Coordenada 
geográfica 

Distrito 007 
Cinquentenário 

Poço profundo  

63 metros 

12,00 m³/h 

20 mil L / metálica 
PEAD 10 KM O 

RESTO PVC 
Não Sim 

TAXA R$ 
10,00 mais 
R$ 1,50/m³ 

27 famílias 

-27°39’43,23” S 

-54°34’57,21” O 

Coopermil 

27°39’38,56” S 

-54°35’21,94” O 

São Roque 

Poço profundo 
370 metros 

4,20 m³/h 

20 mil L / fibra 27 km / PEAD Não Sim 
TAXA R$ 

5,00 mais R$ 
1,00/m³ 

31 Famílias 
-27°42’44,41” S 

-54°31’53,45” O 

Belo Centro Poço profundo 20 m³ / metal 11 km / PVC Não Sim 

R$ 20,00 
para 20 m³ 

mais R4 0,50 
o m³ 

52 famílias 
-27°46’32,72” S 

-54°28’13,65” O 

 (Fonte: Prefeitura Municipal) 
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 Relação de poços profundos cadastrados no SIAGAS 

O SIAGAS é um sistema desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil que 

disponibiliza informações de águas subterrâneas. Este sistema é composto por uma 

base de dados de poços que deve ser permanentemente atualizada. É possível 

realizar consultas, pesquisas, extração e geração de relatórios. 

Este banco de dados é desenvolvido e mantido pelo Serviço Geológico do Brasil a 

partir do mapeamento e pesquisa hidrogeológica em todo o país.  

A qualidade dos dados fornecidos é de responsabilidade do gerador da informação no 

momento de outorga do poço. Quando corretamente preenchido, este banco de dados 

possibilita à consulta as informações referentes aos poços profundos cadastrados e 

outorgados e aos dados técnicos destes. É possível consultar as coordenadas de 

localização, localidade, usos da água, profundidade, método construtivo, tipo de 

formação, perfil geológico, profundidade de captação, vazão, tipo de bomba, entre 

outras. 

O município possuía 26 poços cadastrados no sistema do SIAGAS. Destes, segundo o 

banco de dados do SIAGAS, somente 5 estavam bombeando, 6 se encontravam 

equipados, 3 estavam secos, 1 estava fechado e o restante não apresentava situação 

cadastrada. 
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Quadro IV.17 - Relação de poços tubulares profundos cadastrados no SIAGAS 

Ponto Localização 
Cota 
do 

terreno 
UTME UTMN Natureza Situação Uso água 

Data da 
Perfuração 

Perfurador Condição 
Profundidade 

Final (m) 

Nível 
dinâmico 

(m) 

Nível 
estático 

(m) 

Vazão 
específica 

Tipo de 
bomba 

4300002131 SEDE TUPARENDI 280 749110 6927850 
Poço 

tubular 
Equipado 

Abastecimento 
urbano 

11/01/1993 CORSAN LIVRE 96 62,58 59,49 11,65 
Bomba 

submersa 

4300002176 
Rua Rio de Janeiro 

- Sede 
320 748075 6927400 

Poço 
tubular 

Equipado 
Abastecimento 

urbano 
24/01/1962 SOP Confinado 90,5 7,5 4,63  Bomba 

submersa 

4300002177 
SAIDA P/SANTA 

ROSA 
322 748855 6926370 

Poço 
tubular 

Equipado 
Abastecimento 

urbano 
11/01/1975 CORSAN Confinado 136 83,86 83,3 31,823 

Bomba 
submersa 

4300002178 
SAIDA PARA 
SANTA ROSA 

390 748176 6925618 
Poço 

tubular 
Equipado 

Abastecimento 
urbano 

30/11/1982 CORSAN Confinado 83 78,9 28,77 0,608 
Bomba 

submersa 

4300002179 
TUPARENDI-
PERIMETRO 

URBANO 
300 748925 6927475 

Poço 
tubular 

Seco  13/10/1988 CORSAN  72     

4300002180 SEDE TUPARENDI 300 748840 6924920 
Poço 

tubular 
  05/10/1988 CORSAN LIVRE 80 61,65 60,62 18,99  

4300002181 
R GERMANO 

TRAMM 
293 747530 6928051 

Poço 
tubular 

Equipado 
Abastecimento 

urbano 
07/10/1988 CORSAN Confinado 108 62,23 61,8 45,488 

Bomba 
submersa 

4300002182 
R, 25 DE JULHO 

ESQ, J, FABRICIO 
322 748995 6926475 

Poço 
tubular 

Bombeando 
Abastecimento 

urbano 
26/07/1991 CORSAN Confinado 118 104,39 100,94 4,969 

Bomba 
submersa 

4300002183 SEDE TUPARENDI 320 748296 6926120 
Poço 

tubular 
Equipado 

Abastecimento 
urbano 

10/01/1993 CORSAN Confinado 106 65,64 64,61 52,524 
Bomba 

submersa 

4300010174 ESQUINA BURITI 334 736862 6933728 
Poço 

tubular 
 Abastecimento 

urbano 
30/06/1984 

SEC. DA 
AGRICULTURA 

Confinado 115 93,8 74 0,227 
Bomba 

submersa 

4300016805 ESQUINA BURITI 334 736884 6933740 
Poço 

tubular 
Bombeando 

Abastecimento 
urbano 

15/06/2005 
SEC. DA 

AGRICULTURA 
 115 93,8 74 0,227 

Bomba 
submersa 

4300017353 SANTA LUCIA 220 738844 6930252 
Poço 

tubular 
Bombeando  15/06/2003 

SEC. DE 
OBRAS 

 96 46,5 43,1 3,45  

4300020994 
R, RIO DE 
JANEIRO 

302 747913 6927453 
Poço 

tubular 
Bombeando 

Abastecimento 
urbano 

24/01/1962 CORSAN Confinado 90,5 7,5 4,63 4,244 
Bomba 

submersa 

4300020995 R, 25 DE JULHO 327 748284 6926798 
Poço 

tubular 
Bombeando 

Abastecimento 
urbano 

26/07/1991 CORSAN Confinado 118 104,39 100,94 4,969  
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Quadro IV.17 - Relação de poços tubulares profundos cadastrados no SIAGAS 

Ponto Localização 
Cota 
do 

terreno 
UTME UTMN Natureza Situação Uso água 

Data da 
Perfuração 

Perfurador Condição 
Profundidade 

Final (m) 

Nível 
dinâmico 

(m) 

Nível 
estático 

(m) 

Vazão 
específica 

Tipo de 
bomba 

4300021099 

RS 344 A 11 KM 
DO 

RESERVATORIO E 
FONTES 

296 747888 6926429 
Poço 

tubular 
 Abastecimento 

urbano 
28/07/1991 CORSAN Confinado 90 64,38 63,38 26,666  

4300022588 TRES LOUROS  735820 6931989 
Poço 

tubular 
  22/02/1999 CORSAN Confinado 192  38,7   

4300022590 
PASSO DO 
CABRITO 

0,37 745710 6927520 
Poço 

tubular 
Seco  21/04/1999 CORSAN Confinado 114 87,42 67,77 0,35  

4300022591 CASCATINHA  748746 6937226 
Poço 

tubular 
  20/02/1999 CORSAN Confinado 180 31,84 5,01 0,227  

4300022592 TRES FAZENDA  748783 6931434 
Poço 

tubular 
  26/04/1999 CORSAN Confinado 168 91,13 62,72 0,377  

4300022593 SAO PEDRO  746865 6937226 
Poço 

tubular 
  12/02/1999 CORSAN Confinado 180 173,38 43,09 0,051  

4300022594 
MATINHO 

QUEIMADO 
 737330 6927753 

Poço 
tubular 

  23/04/1999 CORSAN Confinado 198 94,69 7,2 0,046  

4300022603 CINQUENTENARIO  738319 6936977 
Poço 

tubular 
  21/05/2001  Confinado 92,5  23,5   

4300024555 
LINHA FLOR DA 

SERRA 
393 734258 6933232 

Poço 
tubular 

  07/11/2007 CORSAN Confinado 240 88,13 86,47 11,355  

4300025251 
LAJEADO 

CANDEIAS 
 750125 6926226 

Poço 
tubular 

Fechado Sem uso 16/12/1992 CORSAN Livre 150     

4300025755 RUA ALAGOAS  748268 6926809 
Poço 

tubular 
Seco  08/08/1973 CORSAN Confinado 130,5     

4300025952 
RODOVIA RS-344 

;ZONA RURAL 
302 748201 6925030 

Poço 
tubular 

  10/07/2014 AGUA VIVA Confinado 114 82,4 81,02 3,116  

(Fonte: SIAGAS) 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 
 

 Relação de Soluções Alternativas Coletivas e Soluções 

Alternativas Individuais cadastradas no SISAGUA 

O SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água para 

consumo Humano tem por objetivo manter um banco de dados com informações 

importantes acerca das diferentes formas de abastecimento de água utilizadas nos 

municípios. Este sistema visa formar um banco de dados com as informações e 

resultados das análises de água com objetivo de possibilitar melhor planejamento das 

ações de vigilância no âmbito do SUS. 

Este banco de dados contempla as diferentes formas de abastecimento de água: 

Sistema de Abastecimento de Água – SAA, Soluções Alternativas Coletivas – SAC e 

Soluções Alternativas Individuais – SAI.  

Nos quadros a seguir são apresentadas as relações de Soluções Alternativas 

Coletivas (SAC) e Soluções Alternativas Individuais (SAI) cadastradas no sistema do 

SISAGUA, e os resultados das análises de qualidade de água realizadas nas SAC. 

Observa-se que todos os pontos cadastrados apresentam captação subterrânea. 

Quadro IV.18 - Relação de SAC cadastradas 

Manancial / 
Ponto de 
captação 

Outorga Nome da forma de abastecimento 
Instituição 

Responsável 

BARRACÃO NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DO LAJEADO BARRACÃO 

 

BELA VISTA NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE BELA VISTA 

 

BOM 
PRINCÍPIO 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE BOM PRINCIPIO 

 

BURITI NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DE ESQUINA BURITI 

 

CAB. DO 
CASCATINHA 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA 

POTAVELDA CABECEIRA DO LAJEADO 
CASCATINHA 

 

CAMPININHA NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DE CAMPININHA 

 

CASCATINHA NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DO LAJEADO CASCATINHA 
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Quadro IV.18 - Relação de SAC cadastradas 

Manancial / 
Ponto de 
captação 

Outorga Nome da forma de abastecimento 
Instituição 

Responsável 

CERRO ALTO NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DE CERRO ALTO 

 

CINQUENTEN
ÁRIO 

NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DE 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
BOLIVAR FERRO BUSANELO 

 

CIPRIANO NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE LAJEADO CIPRIANO 

 

DEZ DE MAIO NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS 
 

DISTRITO 007 NÃO SAC - DISTRITO 007 CINQUENTENÁRIO 
PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 
TUPARENDI 

ERVALZINHO NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DO LAJEADO ERVALZINHO 

 

ESQUINA 
NOVA 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE ESQUINA NOVA 

 

ESQUINA 
TUPARENDI 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DE ESQUINA TUPARENDI 
 

ESTIVA NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DO LAJEADO ESTIVA 

 

HENRIQUE 
DIAS 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DE HENRIQUE DIAS 
 

ILHOTE NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DO LAJEADO ILHOTE 
 

LAJEADO 
MINAS 

NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 

DO LAJEADO MINAS E LAJEADO 
CAPOEIRA 

 

LAJEADO 
TAQUARA 

NÃO 

SAC - ASSOCIACAO DOS 
CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE LAJEADO TAQUARA E ESQUINA 

PROGRESSO 

 

MATINHO 
QUEIMADO 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DOS 

CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL 
DE MATINHO QUEIMADO 

 

MATO 
QUEIMADO 

NÃO 
SAC - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE 
AGUA POTAVEL DE MATO QUEIMADO 

 

NOVA 
ALEMANHA 

NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 

DE NOVA ALEMANHA 
 

RS 305 NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DA RS 305 
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Quadro IV.18 - Relação de SAC cadastradas 

Manancial / 
Ponto de 
captação 

Outorga Nome da forma de abastecimento 
Instituição 

Responsável 

SANTA LÚCIA NÃO 
SAC - ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL 

DE SANTA LUCIA 
 

SÃO 
MARCOS 

NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DE SÃO MARCOS 

 

SÃO PEDRO NÃO 
SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 
DE SÃO PEDRO 

 

SÃO ROQUE NÃO SAC - SÃO ROQUE  

TRÊS 
FAZENDAS 

NÃO 

SAC - ASSOCIAÇÃO DOS 
CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL 

DE TRÊS FAZENDAS E LAJEADO 
FREDOLINO 

 

(Fonte: SISAGUA, 19/05/2017) 

 

Quadro IV.19 - Relação de SAI cadastradas 

Manancial / Ponto de 
captação 

Tipo de 
captação 

Outorga 
Nome da forma de 

abastecimento 

ALFONSO ZALAMENA SUBTERRANEO NÃO 
SAI - ALFONSO 

ZALAMENA 

ERNESTO DRUM SUBTERRANEO NÃO SAI - ERNESTO DRUM 

LEUSIDIO BRUN SUBTERRANEO NÃO SAI - LEUSIDIO BRUN 

(Fonte: SISAGUA, 19/05/2017) 

 

No banco de dados do SISAGUA estavam cadastradas 29 Soluções Alternativas 

Coletivas - SAC’s e 3 Soluções Alternativas Individuais - SAI’s. Ao compararmos o 

banco de dados do SISAGUA com o SIAGAS, a relação que Prefeitura Municipal 

possuía e os usos cadastrados no SIOUT RS (Tabela IV.8), percebemos que a maior 

parte entre SAC e SAI ainda não possuía cadastro no SIOUT RS e/ou SIAGAS.  
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Quadro IV.20- Resultado das análises microbiológicas e físico-químicas 

Tipo de 
Sistema 

Zona Nome 

Microbiológicas 
Físico-

químicas 

E. coli 
Coliformes 

Totais 
Turbidez(uT) 

SAC Rural 

ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL DE LAJEADO CIPRIANO Ausente Presente 0,3 

ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL DE BOM PRINCIPIO Ausente Ausente 0,4 

ASSOCIAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO LAJEADO MINAS E LAJEADO CAPOEIRA Ausente Presente 0,3 

ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL DE HENRIQUE DIAS Ausente Presente 0,3 

ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL DE SÃO PEDRO Ausente Presente 0,3 

ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL DO LAJEADO BARRACÃO Ausente Ausente 0,2 

ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DE ÁGUA POTÁVEL DE CAMPININHA Presente Presente 0,2 

ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL DE ESQUINA TUPARENDI Ausente Presente 0,2 

ASSOCIACAO DOS CONSUMIDORES DE AGUA POTAVEL DE LAJEADO TAQUARA E ESQUINA 
PROGRESSO 

Ausente Presente 0,2 

ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL DA RS 305 Ausente Ausente 0,3 

SÃO ROQUE Ausente Presente 0,5 

ASSOCIACAO DE AGUA POTAVEL DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS Ausente Presente 0,2 

 (Fonte: SISAGUA, 19/05/2017) 
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 Descrição das Soluções Alternativas Coletivas– SAC 

A seguir, são descritas as Soluções Alternativas Coletivas existentes em cada uma 

das localidades. 

1. SAC DA LOCALIDADE DE MATO QUEIMADO 

A SAC da localidade de Mato Queimado atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 23 famílias que totalizava aproximadamente 52 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 15 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal que vai a Cerro Alto.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria. 

2. SAC DA LOCALIDADE DA RS 305: 

A SAC da localidade da RS 305 atendia o número de 27 famílias e aproximadamente 

cem habitantes. A localidade fica a aproximadamente um quilômetro da sede do 

município e o acesso se dá pela RS 305 no acesso ao município de Tucunduva. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, conforme Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados, desde o ano 

de 2005. A SAC possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu 

sistema, estando a cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os 

serviços de troca, reparo e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  
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3. SAC DE ESQUINA TUPARENDI 

A SAC da localidade de Esquina Tuparendi atendia toda área da localidade. A SAC 

era responsável pelo abastecimento de 72 famílias que totalizava aproximadamente 

216 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 04 quilômetros da sede do 

município e o acesso se dá pela RS 344 que vai o distrito de Cinquentenário.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

4. SAC DE HENRIQUE DIAS 

A SAC da localidade de Henrique Dias atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 19 famílias que totalizava aproximadamente 58 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 09 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal de Lajeado Barracão.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

5. SAC DE NOVA ALEMANHA: 

A SAC da localidade de Nova Alemanha atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 31 famílias que totalizava aproximadamente 80 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 15 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal de São Marcos a Nova Alemanha. 
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A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

6. SAC DE SANTA LÚCIA 

A SAC da localidade de Santa Lúcia atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 17 famílias que totalizava aproximadamente 90 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 09 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal que vai da RS 344 – Esquina Dez de Maio para 

Santa Lúcia.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

7. SAC DE DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS: 

A SAC da localidade de Dez de Maio e Lajeado Ramos atendia toda área das 

localidades. A SAC era responsável pelo abastecimento de 51 famílias que totalizava 

aproximadamente 128 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 06. 

quilômetros da sede do município e o acesso se dá pela RS 344 que vai a 

Cinquentenário.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  
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A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

8. SAC DE LAJEADO ILHOTE 

A SAC da localidade de Lajeado Ilhote atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 35 famílias que totalizava aproximadamente 105 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 15 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal que vai a Cerro Alto.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

9. SAC DE LAJ. MINAS E LAJ. CAPOEIRA 

A SAC da localidade de Lajeado Capoeira atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 76 famílias que totalizava aproximadamente 250 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 02 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal que vai da sede a Lajeado Minas.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  
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10. SAC DA CABECEIRA DO LAJEADO CASCATINHA 

A SAC da localidade de Cabeceira do Lajeado Cascatinha atendia toda área da 

localidade. A SAC era responsável pelo abastecimento de 24 famílias que totalizava 

aproximadamente 72 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 11 quilômetros 

da sede do município e o acesso se dá pela estrada vicinal da RS 344 (pé de Figueira) 

em direção a Lajeado Cascatinha. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

11. SAC BOM PRINCÍPIO 

A SAC da localidade de Bom Princípio atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 16 famílias que totalizava aproximadamente 35 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 23 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até Cinquentenário e estrada Vicinal em direção a Bom 

Princípio.  

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  
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12. SAC DE BELA VISTA  

A SAC da localidade de Bela Vista atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 14 famílias que totalizava aproximadamente 45 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 22 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até Cinquentenário e estrada Vicinal em direção a Bela 

Vista.    

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

13. SAC DE CAMPININHA 

A SAC da localidade de Campininha atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 48 famílias que totalizava aproximadamente 130 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 05 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 305.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  
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14. SAC DE CERRO ALTO 

A SAC da localidade de Cerro Alto atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 54 famílias que totalizava aproximadamente 155 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 11 quilômetros da sede do município, 

e o acesso se dá pela RS 344 e estrada vicinal em direção a Cerro Alto. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

15. SAC DE ESQUINA BURITI 

A SAC da localidade de Esquina Buriti atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 40 famílias que totalizava aproximadamente 93 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 16 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até São Marcos e estrada vicinal em direção a Buriti.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

16. SAC ESQUINA NOVA 

A SAC da localidade de Esquina Nova atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 12 famílias que totalizava aproximadamente 25 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 19 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até São Marco, e estrada Vicinal passando por Esquina 
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Buriti em direção a Esquina Nova. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

17. SAC LAJEADO CIPRIANO 

A SAC da localidade de Lajeado Cipriano atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 22 famílias que totalizava aproximadamente 50 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 22 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até São Marco, e estrada Vicinal passando por Esquina 

Buriti, Esquina Nova, em direção a Cipriano. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

18. SAC LAJEADO TAQUARA E ESQUINA PROGRESSO 

A SAC da localidade de Lajeado Taquara e Esquina Progresso atendia toda área da 

localidade. A SAC era responsável pelo abastecimento de 64 famílias que totalizava 

aproximadamente 165 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 04 quilômetros 

da sede do município e o acesso se dá pela RS 344 e estrada vicinal em direção a 

Cerro Alto, antes chegando em Esquina Progresso.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 
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potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

19. SAC DE MATINHO QUEIMADO 

A SAC da localidade de Matinho Queimado atendia toda área da localidade. A SAC 

era responsável pelo abastecimento de 27 famílias que totalizava aproximadamente 

80 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 18 quilômetros da sede do 

município e o acesso se dá pela RS 344 e estrada vicinal em direção a Cerro Alto, 

seguindo a Mato Queimado em direção a Matinho Queimado.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

20. SAC DE SÃO MARCOS 

A SAC da localidade de São Marcos atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 130 famílias que totalizava aproximadamente 420 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 12 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 em direção a Cinquentenário.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  
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A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

21. SAC DA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO 

A SAC da localidade de São Pedro atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 29 famílias que totalizava aproximadamente 87 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 13 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 305, até Barracão e pela estrada vicinal em direção a São 

Pedro.   

A SAC possui serviço delegado pela Prefeitura Municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

22. SAC DE TRÊS FAZENDAS E LAJEADO FRIDOLINO 

A SAC da localidade de Três Fazendas e Lajeado Fridolino atendia toda área da 

localidade. A SAC era responsável pelo abastecimento de 33 famílias que totalizava 

aproximadamente 92 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 07 quilômetros 

da sede do município e o acesso se dá pela RS 344, estrada vicinal em direção a 

Santa Lúcia, antes chegando em Três Fazendas. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria. 
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23. SAC LAJEADO BARRACÃO 

A SAC da localidade de Lajeado Barracão atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 20 famílias que totalizava aproximadamente 65 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 07 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 305.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

24. SAC LAJEADO CASCATINHA 

A SAC da localidade de Lajeado Cascatinha atendia toda área da localidade. A SAC 

era responsável pelo abastecimento de 40 famílias que totalizava aproximadamente 

130 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 15 quilômetros da sede do 

município e o acesso se dá pela RS 344, (pé de Figueira), estrada vicinal em direção a 

Lajeado Cascatinha.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

25. SAC DE LAJEADO HERVALZINHO 

A SAC da localidade de Lajeado Ervalzinho atendia toda área da localidade. A SAC 

era responsável pelo abastecimento de 12 famílias que totalizava aproximadamente 

48 habitantes. A localidade fica a aproximadamente 19 quilômetros da sede do 
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município e o acesso se dá pela RS 344 até São Marco, e estrada Vicinal passando 

por Esquina Buriti, Três Louros, em direção a Ervalzinho.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

26. SAC LAJEADO ESTIVA 

A SAC da localidade de Lajeado Estiva atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 31 famílias que totalizava aproximadamente 98 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 26 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 até Cinquentenário e estrada Vicinal passando por Bela 

Vista em direção a Lajeado Estiva. 

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

27. SAC DE CINQUENTENÁRIO 

A SAC da localidade de Cinquentenário atendia parte da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 27 famílias que totalizava aproximadamente 78 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 17 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 
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potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

28. SAC DE SÃO ROQUE 

A SAC da localidade de São Roque atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 31 famílias que totalizava aproximadamente 85 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 08 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela RS 344 em direção a Cinquentenário.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

29. SAC BELO CENTRO 

A SAC da localidade de Belo Centro atendia toda área da localidade. A SAC era 

responsável pelo abastecimento de 52 famílias que totalizava aproximadamente 150 

habitantes. A localidade fica a aproximadamente 04 quilômetros da sede do município 

e o acesso se dá pela estrada vicinal Candeia.   

A SAC possui serviço delegado pela prefeitura municipal, através de Estatuto da 

Associação que regula o funcionamento da Associação para o fornecimento de água 

potável da melhor qualidade possível, exclusivamente a seus associados. A SAC 

possuía reserva de caixa para manutenção e operação do seu sistema, estando a 

cargo da diretoria determinar a pessoa que deverá efetuar os serviços de troca, reparo 

e manutenção dos medidores e da rede caso necessário for.  

A leitura dos hidrômetros para medição de água era feita mensalmente, pelo 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

144 

proprietário, sendo fiscalizada pela diretoria.  

 

5.4.4.1. Manancial de água bruta da SAC 

No município grande parte da área rural era abastecida por poços profundos, que são 

de responsabilidade das associações organizadas nas comunidades onde existe a 

rede de distribuição. No entanto, ainda existiam algumas comunidades ou parte delas 

que não possuíam rede de distribuição devido às irregularidades no relevo do 

município, como era o caso de moradores entre a comunidade de Barracão e São 

Pedro, em número de cinco a sete famílias.  

Outra situação ocorria com a comunidade de Lajeado Grande na qual estava previsto 

a execução de rede de distribuição de água com processo encaminhado junto a 

FUNASA, Convênio nº CV 1746/17, que visa atender 73 famílias. O poço perfurado 

em 2017 com vazão de 28 m³ /h, localizado nas coordenadas E 0747949 N 6925478. 

 

5.4.4.2. Ponto de captação de água bruta da SAC 

A seguir, são descritos o ponto de captação existente em cada uma das SAC’s do 

município de Tuparendi. 

1. SAC DE MATO QUEIMADO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da 

comunidade rural do Mato Queimado era um poço profundo, com 144 metros, vazão 

de 8.8 m³/h, com bomba submersa. A bomba utilizada possuía potência de 7,5 hp. 

O poço da comunidade foi perfurado entre o final do ano de 2005. A localidade de 

Mato Queimado não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área e de 

acordo com a norma. O poço localizava-se em terreno privado, próximo a uma 

residência, com acesso livre a animais domésticos de pequeno e grande porte. 

Do poço profundo da localidade de Mato Queimado era extraído um volume de 5.000 

L por dia e a bomba funcionava em média de 01 (uma) hora ao dia. 
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2. SAC RS 305 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da RS 305 

era um poço profundo com bomba submersa. A bomba utilizada possuía potência de 

6,5 hp. 

O poço da RS 305 foi perfurado entre o final do ano de 2005 e possuía infraestrutura 

adequada para isolamento da área de 1,00 x 50 cm. O poço localizava-se em terreno 

privado, próximo a uma residência, sem acesso a animais domésticos de pequeno e 

grande porte. 

Do poço profundo da RS 305 era extraído um volume de 25,00 m³ por dia e a bomba 

funcionava em média de 03 (três) horas ao dia. 

3. SAC DE ESQUINA TUPARENDI 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da 

comunidade rural de Esquina Tuparendi era um poço profundo, com bomba submersa. 

Do poço profundo da localidade era extraído um volume aproximado de 15 mil litros 

por dia e a bomba funciona em média de 05(cinco) horas ao dia. 

4. SAC DE HENRIQUE DIAS 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da 

comunidade rural de Henrique Dias era um poço profundo, com 136m, vazão de 4,80 

m³/h, com bomba submersa.  

O poço localiza-se em terreno privado, próximo a uma residência, sem acesso de 

animais domésticos de pequeno e grande porte. 

5. SAC DE NOVA ALEMANHA:  

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da 

comunidade rural de Nova Alemanha era um poço profundo com profundidade de 75m 

e vazão de 8,00 m³/h, com bomba submersa.  

Do poço profundo da localidade de Nova Alemanha era extraído um volume de 40.000 

litros por dia e a bomba funciona em média de 07 (sete) horas ao dia. 
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6. SAC DE SANTA LÚCIA:  

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da 

comunidade rural de Santa Lúcia era um poço profundo, com 100m, vazão de 4,50m³, 

com bomba submersa. A bomba utilizada possuía potência de 05 hp, 13 estágios – 6“. 

Do poço profundo da localidade de Mato Queimado era extraído um volume de 12.750 

litros por dia e a bomba funciona em média de 03 (três) horas ao dia. 

7. SAC DE DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Dez de Maio e Lajeado Ramos era um poço profundo com 122m de profundidade, 

vazão de 12,00m³/h, bomba submersa com potência de 10 hp. 

O poço da Dez de Maio e Lajeado Ramos localizava-se em área do município e 

possuía cercamento para sua proteção, era extraído um volume de 26,00 m³ por dia e 

a bomba funciona em média de 06 (seis) horas ao dia. 

8. SAC LAJEADO ILHOTE 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Lajeado Ilhote era um poço profundo com 108m de profundidade, vazão de 6,00m³/h. 

Do poço profundo era extraído um volume de 4.000 m³ por dia e a bomba funciona em 

média de 02 (duas) horas ao dia. 

9. SAC DE LAJEADO MINAS E LAJEADO CAPOEIRA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Laj. Minas e Laj. Capoeira era um poço profundo com 104m de profundidade, vazão 

de 11,80m³/h, bomba submersa com potência de 1,5 cv. O poço não possuía 

infraestrutura adequada para isolamento da área. Do poço profundo era extraído um 

volume de 19.500 l/dia e a bomba funciona em média de 05 (cinco) horas ao dia. 

10. SAC DA CABECEIRA DO LAJ. CASCATINHA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC da 

Cabeceira do Laj. Cascatinha era um poço profundo com 180m de profundidade, 

vazão de 5,00m³/h, bomba submersa  
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11. SAC DE BOM PRINCÍPIO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Bom Princípio era um poço profundo com 114m de profundidade, vazão de 1,00m³/h, 

com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento 

da área.  

12. SAC DE BELA VISTA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Bela Vista era um poço profundo com vazão de 8,00m³/h, bomba submersa com 

potência de 2,5 cv. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da 

área. Do poço profundo era extraído um volume de 15 mil lt/dia e a bomba funcionava 

em média de 5 (cinco) horas ao dia. 

13. SAC DE CAMPININHA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Campininha era um poço profundo com 170m de profundidade, vazão de 5,00m³/h, 

bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da 

área.  

14. SAC DE CERRO ALTO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Cerro Alto era um poço profundo com 52m de profundidade, vazão de 8,00m³/h, com 

bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da 

área.  

15. SAC DE ESQUINA BURITI 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Esquina Buriti era um poço profundo, bomba submersa com potência de 8 hp. O poço 

não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área. Do poço profundo era 

extraído um volume de 3,00m³ /dia e a bomba funcionava em média de 11 (onze) 

horas ao dia. 

16. SAC DE ESQUINA NOVA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Esquina Nova era um poço profundo, com 151m, vazão de 3,00 m³/h, com bomba 
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submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área.  

17. SAC DE LAJEADO CIPRIANO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Cipriano era um poço profundo com 63 m de profundidade, vazão de 6,00m³/h e com 

bomba submersa.  

18. SAC DE LAJEADO TAQUARA E ESQUINA PROGRESSO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Laj. Taquara e Esquina Progresso era um poço profundo com 114 m de profundidade, 

vazão de 14,00m³/h, e com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura 

adequada para isolamento da área. 

19. SAC DE MATINHO QUEIMADO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Matinho Queimado era um poço profundo com 198m de profundidade, vazão de 

3,20m³/h, e com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para 

isolamento da área.  

20. SAC DE SÃO MARCOS 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

São Marcos era um poço profundo com 370m de profundidade, vazão de 8,00m³/h, 

bomba submersa com potência de 15 cv. O poço não possuía infraestrutura adequada 

para isolamento da área. Do poço profundo era extraído um volume de 60m³/dia e a 

bomba funcionava em média de 10 horas ao dia. 

21. SAC DE SÃO PEDRO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

São Pedro era um poço profundo com 180m de profundidade, com bomba submersa. 

O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área.  

22. SAC DE TRÊS FAZENDAS E LAJEADO FREDOLINO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Três Fazendas e Lajeado Fredolino era um poço profundo com bomba submersa. O 

poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área.  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

149 

23. SAC DE LAJEADO BARRACÃO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Lajeado Barracão era um poço profundo com 150m de profundidade, vazão de 

4,20m³/h, com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para 

isolamento da área.  

24. SAC DO LAJEADO CASCATINHA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC do 

Lajeado Cascatinha era um poço profundo com 86m de profundidade, vazão de 

5,00m³/h, e com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para 

isolamento da área.  

25. SAC DO LAJEADO ERVALZINHO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC do 

Lajeado Ervalzinho era um poço profundo com 80m de profundidade, com bomba 

submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento da área.  

26. SAC DO LAJEADO ESTIVA 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Lajeado Estiva era um poço profundo com 76m de profundidade, vazão de 3,00m³/h, e 

com bomba submersa. O poço possuía infraestrutura adequada para isolamento da 

área.  

27. SAC DO DISTRITO DE CINQUENTENÁRIO  

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC do 

distrito de Cinquentenário era um poço profundo com 63 m de profundidade, vazão de 

12,00m³/h, e com bomba submersa. O poço possuía infraestrutura adequada para 

isolamento da área. 

28.  SAC DE SÃO ROQUE 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

São Roque era um poço profundo com 370 m de profundidade, vazão de 4,20 m³/h, 

com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento 

da área.  
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29. SAC DE BELO CENTRO 

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Belo Centro era um poço profundo com 82 m de profundidade, vazão de 12,00 m³/h, 

com bomba submersa. O poço não possuía infraestrutura adequada para isolamento 

da área.  

30. SAC DE LAJEADO GRANDE  

O ponto de captação de água bruta do sistema de abastecimento coletivo da SAC de 

Lajeado Grande era um poço profundo com 114 m de profundidade, vazão de 28 m³/h. 

Aguardando a execução da obra de rede de distribuição pela FUNASA – Convênio Nº 

CV 1746/17, aguardando análise pela mesma. 

 

A Tabela IV.25, informa os pontos, coordenadas geográficas e ponto de referência dos 

poços existentes no município. 

Tabela IV.25 - Localização das SAC's 

Nome da SAC/ 
Localidade 

Coordenadas 
Ponto de referência 

LAT LONG 

SAC MATO QUEIMADO - 27º46’56,39” S  
-54º 35’20,52” 

O 
Sede da Comunidade 

SAC RS 305 -27°44’21,22” S 
-54°29”08,18” 

O 
Ervateria Vedor 

ESQUINA TUPARENDI 54º 30’ 37,7” 27º 44’ 21,2” Sede da Comunidade 

HENRIQUE DIAS  54º 30’ 17,7”   27º 40’ 58,9” Sede da Comunidade 

NOVA ALEMANHA 54º 32’ 43,8”  27º 38’ 32,8” Sede da Comunidade 

SANTA LÚCIA 54º 34’ 28”  27º 43’ 35” Sede da Comunidade 

DEZ DE MAIO E 
LAJ.RAMOS 

-27°43’28,84” S 
-54°31’32,30” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJ.ILHOTE 54º 37’ 44,8”  27º 43’ 36,6” Sede da Comunidade 

LAJ.MINAS E 
LAJ.CAPOEIRA 

54º 27’ 07,2”  27º 49’ 00,7” 
Próximo ao Cemitério 

Municipal 

CAB LAJ CASCATINHA  54º 31’ 59,4”   27º 41’ 28,8” Pé de Figueira 
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Tabela IV.25 - Localização das SAC's 

Nome da SAC/ 
Localidade 

Coordenadas 
Ponto de referência 

LAT LONG 

BOLIVAR FERRO 
BUSANELO 

DESATIVADO  - 

BOM PRINCÍPIO 54º 39’ 06,7”  27º 40’ 05,2” Sede da Comunidade 

BELA VISTA -27°38’08,33” S 
-54°35’19,14” 

O 
Sede da Comunidade 

CAMPININHA  -27°43’04,14” S 
-54°29’02,66” 

O 
Sede da Comunidade 

CERRO ALTO -27°46’39,66” S 
-54°33’38,56” 

O 
Sede da Comunidade 

ESQUINA BURITI -27°42’00,96” S 
-54°35’54,36” 

O 
Sede da Comunidade 

ESQUINA NOVA  -27°41’41,14” S 
-54°37’25,00” 

O 
Na antiga Escola 

LAJEADO CIPRIANO -27°41’48,38” S 
-54°38’15,50” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJ TAQUARA E ESQ. 
PROGRESSO 

-27°45’15,69” S 

-54°30’28,87” O 

-27°45’15,69” 
S 

-54°30’28,87” 
O 

UBS Dinon 

MATINHO QUEIMADO -27°45’14,26” S 
-54°35’31,47” 

O 
Bolicho do Palanque 

SÃO MARCOS 27°40’53,53” S 
-54°33’33,63” 

O 
Sede da Comunidade 

SÃO PEDRO 54º29’51,6”   27º40’00,1” Sede da Comunidade 

TRÊS FAZENDAS -27°43’12,58” S 
-54°33’14,51” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJEADO BARRACÃO -27°41’33,17” S 
-54°28’43,53” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJEADO CASCATINHA -27°39’46,35” S 
-54°31’50,01” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJEADO ERVALZINHO -27°42’36,79” S 
-54°37’59,42” 

O 
Sede da Comunidade 

LAJEADO ESTIVA -27°36’38,88” S 
-54°35’01,44” 

O 
Sede da Comunidade 

Cinqüentenário 
ASSOCIAÇÃO 

27°39’38,56” S 
-54°35’21,94” 

O 
Armazém da Coopermil 

DISTRITO DE 
CINQUENTENÁRIO 

Prefeitura  

-27°39’43,23” S 
-54°34’57,21” 

O 
Próximo a Escola Andrea 

Parise 
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Tabela IV.25 - Localização das SAC's 

Nome da SAC/ 
Localidade 

Coordenadas 
Ponto de referência 

LAT LONG 

SÃO ROQUE -27°42’44,41” S 
-54°31’53,45” 

O 
Sede da Comunidade 

BELO CENTRO  -27°46’32,72” S 
-54°28’13,65” 

O 
Estrada Vicinal Candeia 

LAJEADO GRANDE E 0747949  N 6925478 Graneleiro Coop. São Luiz 

 

Figura IV-52 - Infraestrutura do ponto de 
captação da Comunidade Mato Queimado 

 

Figura IV-53 - Ponto de captação da 
Comunidade Mato Queimado 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-54 - Infraestrutura do ponto de 
captação da RS 305 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-55 - Ponto de captação da RS 305 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-56 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Esquina Tuparendi 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-57 - Vista do ponto de captação de 
Esquina Tuparendi 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-58 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Henrique Dias 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-59 - Vista do ponto de captação de 
Henrique Dias 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-60- Infraestrutura do ponto de 
captação de Nova Alemanha  

 

Figura IV-61–Vista do ponto de captação de 
Nova Alemanha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-62- Infraestrutura do ponto de captação de 
Santa Lúcia 

 

Figura IV-63–Vista do ponto de captação de 
Santa Lúcia 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-64 - Infraestrutura do ponto de captação de 
Dez de Maio e Laj. Ramos 

 

Figura IV-65 - Vista do ponto de captação de 
Dez de Maio e Laj. Ramos 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) (Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-66 - Infraestrutura do ponto de captação 
poço Dez de Maio (Duncke) - Aguardando Execução 

de rede. 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-67 - Vista do ponto de captação do 
Poço da Comunidade de Lajeado Grande 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-68 - Infraestrutura do ponto de captação de 
Lajeado Ilhote 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-69 - Vista do ponto de captação de 
Lajeado Ilhote 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-70 - Infraestrutura do ponto de captação de 
Laj.Minas e Laj.Capoeira 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-71 - Vista do ponto de captação de 
Laj.Minas e Laj.Capoeira 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-72 - Infraestrutura do ponto de captação da 
Cabeceira do Laj.Cascatinha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-73 - Vista do ponto de captação da 
Cabeceira do Laj.Cascatinha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-74 - Infraestrutura do ponto de captação de 
Bom Princípio 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-75 - Vista do ponto de captação de Bom 
Princípio 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-76 - Infraestrutura do ponto de captação de 
Bela Vista 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-77 - Vista do ponto de captação de Bela 
Vista 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-78 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Campininha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-79 - Vista do ponto de captação de 
Campininha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-80 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Cerro Alto 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-81 - Vista do ponto de captação de 
Cerro Alto 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-82 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Esquina Buriti 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-83 - Vista do ponto de captação de 
Esquina Buriti 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-84 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Esquina Nova 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-85 - Vista do ponto de captação de 
Esquina Nova 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-86 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Cipriano 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-87 - Vista do ponto de captação de 
Cipriano 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-88 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Laj.Taquara e Esq. Progresso 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-89 - Vista do ponto de captação de 
Laj.Taquara Esq. Progresso 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-90 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Matinho Queimado 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-91 - Vista do ponto de captação de 
Matinho Queimado 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-92 - Infraestrutura do ponto de captação 
de São Marcos 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-93 - Vista do ponto de captação de 
São Marcos 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-94 - Infraestrutura do ponto de captação 
de São Marcos (Ghellar) 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-95 - Vista do ponto de captação de 
São Marcos (Ghellar) 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Obs:Os dois poços abastecem a comunidade de São Marcos. 

Figura IV-96 - Infraestrutura do ponto de captação 
de São Pedro 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-97 - Vista do ponto de captação de 
São Pedro 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-98 - Infraestrutura do ponto de captação 
de Três Fazendas e Laj.Fredolino 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-99 - Vista do ponto de captação de 
Três Fazendas e Laj. Fredolino 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-100 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Laj.Barracão 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-101 - Vista do ponto de captação de 
Laj.Barracão 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-102 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Laj.Cascatinha 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-103 - Vista do ponto de captação de 
Laj. Cascatinha 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-104 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Laj.Hervalzinho 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-105 - Vista do ponto de captação 
de Laj. Hervalzinho 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-106 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Laj.Estiva 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-107 - Vista do ponto de captação 
de Laj.Estiva 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-108 - Infraestrutura do ponto de 
captação e Cinquentenário 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-109 - Vista do ponto de captação 
de Cinquentenário 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-110 - Infraestrutura do ponto de 
captação e Cinquentenário – Coopermil 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-111 - Vista do ponto de captação 
de Cinquentenário- Coopermil 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-112 - Infraestrutura do ponto de 
captação de São Roque 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-113 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Belo Centro 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-114 - Vista do ponto de captação 
de São Roque 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 

Figura IV-115 - Infraestrutura do ponto de 
captação de Belo Centro 

 
(Fonte Prefeitura Municipal) 
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5.4.4.3. Tratamento simplificado de água para consumo humano SAC 

A maioria das SAC’s, de acordo com o levantamento realizado na Tabela IV.24, não 

apresentavam tratamento simplificado. Porém, o município já estava em fase de 

organização para a implantação das adequações conforme orientação do Anexo XX 

da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde, a qual dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

 

5.4.4.4. Reservação da SAC 

A seguir, são descritas a reservação existentes de cada uma das SAC’s do município 

de Tuparendi. 

1. SAC de MATO QUEIMADO 

Na comunidade de Mato Queimado existia um reservatório com capacidade de 15 mil 

litros, de metal, elevado e apoiado em estrutura também de metal, atendendo 23 

famílias sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções 

necessárias pelas pessoas destacadas pela associação. 

2. SAC RS 305 

Na RS 305 existia um reservatório com capacidade de 18 m³, de metal, elevado e 

apoiado em estrutura também de metal, atendendo 27 famílias, sendo realizada a 

limpeza e desinfecção periódica e as manutenções necessárias pelas pessoas 

destacadas pela associação.  

3. SAC DE ESQUINA TUPARENDI 

Na SAC de Esquina Tuparendi existia um reservatório com capacidade de 20 mil litros, 

de metal, elevado e apoiado em estrutura também de metal, atendendo 72 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções pelas pessoas 

destacadas pela associação. 
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4. SAC DE HENRIQUE DIAS  

Na SAC de Henrique Dias o reservatório possuía capacidade para 25 mil litros, de 

fibra, atendendo 58 famílias, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as 

manutenções, quando necessário, pelas pessoas destacadas pela associação. 

5. SAC de NOVA ALEMANHA 

Na comunidade de Nova Alemanha havia um reservatório com capacidade de 20.000 

litros, de fibra, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 31 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessário, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 

6. SAC DE SANTA LÚCIA 

A SAC de Santa Lúcia apresentava dois reservatórios com capacidade de 20 mil litros, 

de metal, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 44 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções pelas pessoas 

destacadas pela associação. 

7. SAC DE DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS 

Na SAC de Dez de Maio e Lajeado Ramos o reservatório possuía capacidade para 15 

mil litros, de fibra, atendendo 51 famílias, sendo realizada a limpeza e desinfecção 

periódica e a manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela 

associação. 

8. SAC DO LAJEADO ILHOTE 

Na SAC de Lajeado Ilhote o reservatório possuía capacidade para 10 mil litros, de 

metal e elevada e apoiado também em estrutura de metal, atendendo a 35 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e a manutenções, quando 

necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

9. SAC DO LAJEADO MINAS E LAJEADO CAPOEIRA 

Na SAC de Lajeado Capoeira e Lajeado Minas o reservatório possuía capacidade para 

20 mil litros, de metal, apoiado sobre estrutura também de metal, atendendo 76 

famílias e 250 habitantes, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as 

manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 
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10. SAC DA CABECEIRA DO CASCATINHA 

Na SAC da Cabeceira do Lajeado Cascatinha o reservatório possuía capacidade de 

20 mil litros, de fibra, apoiada sobre estrutura de ferro, atendendo 24 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 

11. SAC DO BOM PRINCÍPIO 

Na SAC da Cabeceira da Comunidade do Bom Princípio o reservatório possuía 

capacidade de 15 m³ de metal sobre estrutura também de metal, atendia 16 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando 

necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

12. SAC DE BELA VISTA 

Na SAC da comunidade de Bela Vista o reservatório possuía capacidade de 15 mil 

litros, de fibra, apoiada sobre estrutura de metal, atendendo 14 famílias e um universo 

de 45 pessoas, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, 

quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

13. SAC DE CAMPININHA 

Na SAC da comunidade de Campininha o reservatório possuía capacidade de 15 mil 

litros, de metal atendendo 48 famílias, sendo realizada a limpeza e desinfecção 

periódica e as manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela 

associação. 

14. SAC DE CERRO ALTO 

Na SAC da comunidade de Cerro Alto o reservatório possuía capacidade de 20 mil 

litros, de fibra, apoiada sobre estrutura de tijolos, atendendo 54 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 

15. SAC DE ESQUINA BURITI 

Na SAC da comunidade de Esquina Buriti o reservatório possuía capacidade de 20 mil 

litros, de metal, apoiada sobre estrutura de metal, atendendo 40 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 
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16. SAC DE ESQUINA NOVA 

Na SAC da comunidade de Esquina Nova o reservatório possuía capacidade de 5m³, 

de metal, apoiada sobre estrutura também de metal, atendendo 12 famílias, num total 

de aproximadamente 25 pessoas, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e 

manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

17. SAC DE LAJEADO CIPRIANO  

Na SAC da comunidade de Lajeado Cipriano o reservatório possuía capacidade de 20 

mil litros, de metal, apoiada sobre estrutura também de metal, atendendo 22 famílias, 

aproximadamente 50 pessoas, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as 

manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

18. SAC DE LAJEADO TAQUARA E ESQUINA PROGRESSO 

Na SAC de Esquina Taquara e Esquina Progresso o reservatório possuía capacidade 

de 20 mil litros, de metal, apoiada sobre estrutura também de metal, atendendo 64 

famílias, aproximadamente 180, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e 

manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

19. SAC DE MATINHO QUEIMADO 

Na SAC da comunidade de Matinho Queimado o reservatório possuía capacidade de 

15 mil litros, de metal, apoiada sobre estrutura de metal, atendendo 35 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 

20. SAC DE SÃO MARCOS 

No SAC da comunidade de São Marcos o reservatório possuía capacidade de 20 mil 

litros, de fibra, apoiada sobre estrutura de metal, atendendo 130 famílias, um universo 

de 420 pessoas, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e manutenções, 

quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

21. SAC DE SÃO PEDRO 

Na comunidade de São Pedro existia um reservatório com capacidade de 10 mil litros, 

de material metálico, elevado e apoiado em estrutura também de metal, atendendo 29 

famílias. sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, 

quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 
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22. SAC DE TRÊS FAZENDAS E LAJEADO FREDOLINO 

Na SAC de Três Fazendas e Lajeado Fredolino existia um reservatório com 

capacidade de 10 mil litros, de material fibra, elevado e apoiado em estrutura de ferro, 

atendendo 33 famílias, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as 

manutenções, quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

23. SAC DE LAJEADO BARRACÃO 

Na SAC de Lajeado Barracão existia um reservatório com capacidade de 15 mil litros, 

de metal, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 20 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 

pelas pessoas destacadas pela associação. 

24. SAC DE LAJEADO CASCATINHA 

Na SAC de Lajeado Cascatinha existia um reservatório com capacidade de 15 mil 

litros, de material fibra, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 33 

famílias, sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, 

quando necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

25. SAC DE LAJEADO ERVALZINHO  

Na SAC de Lajeado Ervalzinho existia um reservatório com capacidade de 10 mil 

litros, de metal, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 12 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando 

necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

26. SAC DE LAJEADO ESTIVA   

A SAC de Lajeado Estiva, possuía dois reservatórios sendo um com capacidade de 10 

mil litros, de fibra, e outro com capacidade de 15 mil litros, metálico. Ambos elevados e 

apoiados em estrutura de metal, atendendo, no total, 27 famílias. A limpeza e 

desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, eram realizadas pelas 

pessoas destacadas pela associação. 

27. SAC DISTRITO CINQUENTENÁRIO 

Na SAC de Cinquentenário, existia um reservatório com capacidade de 20 mil litros, 

metálica, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 27 famílias, sendo 

realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, 
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pelas pessoas destacadas pela associação 

28. RESERVATÓRIO CINQUENTENÁRIO – Prefeitura  

No interior da Comunidade de Cinquentenário havia mais um reservatório, servido por 

poço profundo que atendia a comunidade do Distrito de Cinquentenário. Eram 132 

famílias atendidas, num universo de aproximadamente 390 pessoas, sendo que o 

gerenciamento deste processo se dava pela Prefeitura Municipal. A limpeza e 

desinfecção periódica e as manutenções, quando necessárias, eram realizadas por 

servidores do Município. 

29. SAC DE SÃO ROQUE 

Na SAC da comunidade de São Roque, existia um reservatório com capacidade de 20 

mil litros, de fibra, elevado e apoiado em estrutura de tijolos, atendendo 31 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando 

necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

30. SAC DE BELO CENTRO 

Na SAC da comunidade de Belo Centro, existia um reservatório com capacidade de 20 

mil litros, metálico, elevado e apoiado em estrutura de metal, atendendo 52 famílias, 

sendo realizada a limpeza e desinfecção periódica e as manutenções, quando 

necessárias, pelas pessoas destacadas pela associação. 

 

Figura IV-116 - Reservatório do Comunidade 
Mato Queimado 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-117 - Reservatório da RS 305 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-118 - Reservatório de Esquina 
Tuparendi 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-119 - Reservatório da SAC 
Henrique Dias 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-120 - Reservatório da Nova  
Alemanha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-121 - Reservatório de Santa Lúcia 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-122 - Reservatório de Dez de Maio e 
Lajeado Ramos 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-123 - Reservatório de Lajeado 
Ilhote 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-124 - Reservatório de Laj.Minas e 
Laj. Capoeira 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-125 - Reservatório da Cabeceira do 
Cascatinha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-126 - Detalhe do reservatório de 
Bom Princípio 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-127 - Reservatório de Bela Vista 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-128 - Reservatório de Campininha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-129 - Reservatório de Cerro Alto 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-130 - Reservatório de Buriti 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-131 - Reservatório de Esquina 
Nova 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-132 - Reservatório de Cipriano 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-133 - Reservatório de Laj.Taquara e 
Esq. Progresso 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-134 - Reservatório de Matinho 
Queimado 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-135 - Reservatório de São Marcos 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-136 - Reservatório de São Pedro 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-137 - Reservatório de Três 
Fazendas e Laj.Fredolino 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-138 - Reservatório de Laj. Barracão 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-139 - Reservatório de Laj. 
Cascatinha 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-140 - Reservatório de Laj. Ervalzinho 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-141 - Reservatório de Laj. Estiva 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-142 - Reservatório de 
Cinquentenário - Prefeitura 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-143 - Reservatório de 
Cinquentenário Assoc. – Próx. Coopermil 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-144 - Reservatório de São Roque 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-145 - Reservatório de Belo Centro 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

 

5.4.4.5. Rede de distribuição da SAC 

As redes de distribuição de água eram constituídas de PEAD e PVC, com diâmetros 

variados, conforme descrito abaixo, não sendo possível a apresentação de registros 

tendo em vista estarem enterradas a 50 cm da superfície. 

Durante a elaboração deste relatório, encontrava-se em situação de captação de 

recursos o projeto de Lajeado Grande para atender 71 famílias do interior do 

município.  

O anexo XVI (ver Capítulo VI do Volume III) apresenta os mapas de redes de água 

disponíveis nos arquivos do Município.  
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1. SAC MATO QUEIMADO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Mato Queimado foram 

executadas em PEAD com 50, 40, 32 e 25 mm de diâmetro e totalizam 14.440 metros, 

estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 10,00 (dez reais) mensais e o excesso R$ 2,00 (dois 

reais) o m³ de excesso. 

A SAC possuía, em média, uma despesa mensal com a operação do sistema na casa 

dos R$ 300,00, sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras 

despesas que são custeadas pela SAC como o caso de a bomba estragar, ou outras 

despesas que porventura acontecerem.   

2. SAC RS 305 

As redes de distribuição de água da SAC da RS 305 foram executadas em PEAD com 

50, 32 e 25 mm de diâmetro e totalizando aproximadamente 12,00 Km.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 15,00 (quinze reais) por mês e o excesso R$ 1,50 

(um real e cinquenta centavos) por m³. 

A SAC possuía, em média, uma despesa mensal com a operação do sistema o valor 

de R$ 340,00, e mais R$ 15,00 para o tratamento da água, sendo este valor variável 

com o valor da energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC 

como o caso de a bomba estragar, ou outras despesas que por ventura acontecerem. 
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3. SAC DE ESQUINA TUPARENDI 

As redes de distribuição de água da comunidade de Esquina Tuparendi foram 

executadas com PEAD e PVC e tem uma extensão de 12 km, estando enterrada a uns 

50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 25,00 até 5 m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   

4. SAC HENRIQUE DIAS  

As redes de distribuição de água da comunidade de Henrique Dias foram executadas 

em PEAD com 13 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 ao mês. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica 

e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso da bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   
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5. SAC NOVA ALEMANHA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Nova Alemanha foram 

executadas com PVC, 32 mm de diâmetro, com 16 km de extensão, estando enterrada 

a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 10,00 mais R$ 6,00 por m³. 

A SAC possuía, em média, uma despesa mensal com a operação do sistema na casa 

dos R$ 700,00, sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras 

despesas que são custeadas pela SAC como o caso de a bomba estragar, ou outras 

despesas que porventura acontecerem onde era feito rateio entre os consumidores 

associados.   

6. SAC DE SANTA LÚCIA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Santa Lúcia foram executadas em 

PEAD com 12 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 até 5 m³, acima disto, mais R$ 4,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que eram custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   

 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

177 

7. SAC de DEZ DE MAIO E LAJEADO RAMOS 

As redes de distribuição de água da comunidade de Dez de Maio e Lajeado Ramos 

foram executadas em PVC com 50, 40, 32 e 25 mm de diâmetro e totalizam 13,86 KM, 

estando enterradas a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 5,00 (cinco reais) mensais e o excesso R$ 1,00 (um 

real) o m³. 

A SAC possuía, em média, uma despesa mensal com a operação do sistema na casa 

dos R$ 450,00, sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras 

despesas que são custeadas pela SAC como o caso de a bomba estragar, ou outras 

despesas que porventura acontecerem. 

8. SAC DE LAJEADO ILHOTE 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Ilhote foram executadas 

em PEAD com 12 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 até 5 m³, acima disto, mais R$ 4,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema, sendo este valor variável 

com o valor da energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC 

como o caso de a bomba estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem 

onde era feito rateio entre os consumidores associados, conforme informado por 

integrante da Associação que não soube precisar o valor.   
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9. SAC DE LAJEADO MINAS E LAJEADO CAPOEIRA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Minas e Lajeado 

Capoeira foram executadas em PVC com 40, 32 e 25 mm de diâmetro e totalizam 

12,19 km, estando enterradas a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 8,00 (oito reais) mensais e R$ 3,00 até 15 m³, o que 

passar R$ 5,00 o m³. 

A SAC possuía uma despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 

1.100,00 (mil e cem reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e 

com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados. 

10. SAC DA CABECEIRA DO LAJEADO CASCATINHA 

As redes de distribuição de água da comunidade da Cabeceira do Lajeado Cascatinha 

foram executadas em PEAD com 12 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm 

do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 até 5 m³, acima disto, mais R$ 4,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 380,00 

(trezentos e oitenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e 

com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.  
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11. SAC BOM PRINCÍPIO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Bom Princípio foram executadas 

em PEAD com 12 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 10,00, (dez reais), mais R$ 2,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   

12. SAC BELA VISTA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Bela Vista foram executadas em 

PEAD de 25 e 23 de diâmetro, com 05 km de extensão, estando enterrada a uns 50 

cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 5,00 (cinco reais), mais R$ 1,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica 

e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, 

ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   
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13. SAC CAMPININHA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Campininha foram executadas em 

PVC, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 até 20 m³, acima disto, mais R$ 0,75 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema na média de R$ 900,00 

(novecentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.  

14. SAC CERRO ALTO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Cerro Alto foram executadas em 

PEAD com 28 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 5,00 (cinco reais), mais R$ 1,50 m³ e excesso R$ 2,00 o m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica 

e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, 

ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   
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15. SAC DA ESQUINA BURITI 

As redes de distribuição de água da comunidade de Buriti foram executadas em PEAD 

com extensão de 23,895 m estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 1,00 o m³ até 50m³ e, acima disto, mais R$ 2,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema, sendo este valor variável 

com o valor da energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC 

como o caso de a bomba estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem 

onde era feito rateio entre os consumidores associados, conforme informado por 

integrante da Associação que não soube precisar o valor.   

16. SAC DA ESQUINA NOVA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Esquina Nova foram executadas 

em PEAD com 10 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 15,00 até 10 m³ e, acima disto, mais R$ 2,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema  no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   

 

 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

182 

17. SAC LAJEADO CIPRIANO  

As redes de distribuição de água da comunidade foram executadas em PEAD com 22 

km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 30,00. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de, em média, 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da 

energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a 

bomba estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre 

os consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   

18. SAC LAJ. TAQUARA E ESQ. PROGRESSO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Laj. Taquara e Esquina Progresso 

foram executadas em PEAD com 10 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm 

do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 2,50 o m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras 

despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou outras 

despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação. 
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19. SAC MATINHO QUEIMADO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Matinho Queimado foram 

executadas em PVC com 25 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 12,50, mais R$ 2,50 o m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema, sendo este valor variável 

com o valor da energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC 

como o caso de a bomba estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem 

onde era feito rateio entre os consumidores associados, conforme informado por 

integrante da Associação que não soube precisar o valor.   

20. SAC SÃO MARCOS 

As redes de distribuição de água da comunidade de São Marcos foram executadas em 

PVC e PEAD com 30 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 7,00, mais R$ 1,50 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema, sendo este valor variável 

com o valor da energia elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC 

como o caso de a bomba estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem 

onde era feito rateio entre os consumidores associados, conforme informado por 

integrante da Associação que não soube precisar o valor.  
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21. SAC DE SÃO PEDRO 

As redes de distribuição de água da comunidade de São Pedro foram executadas em 

PEAD com 32 e 25 mm de diâmetro e totalizam 13 km, estando enterrada a uns 50 cm 

do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa mínima de R$ 7,00 (sete reais) mensais, mais R$ 1,50 (um real e 

cinqüenta centavos) por m³ de água e o excesso R$ 0,50 (cinquenta centavos) por dia 

de atraso. 

A SAC possuía, em média, uma despesa mensal com a operação do sistema na casa 

dos R$ 500,00, sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras 

despesas que são custeadas pela SAC como o caso de a bomba estragar, ou outras 

despesas que porventura acontecerem.   

22. SAC DE TRÊS FAZENDAS E LAJEADO FREDOLINO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Três Fazendas e Lajeado 

Fredolino foram executadas em PVC com 14,2 km de extensão, estando enterrada a 

uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 3,00 o m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia 

elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba 

estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação. 
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23. SAC DE LAJEADO BARRACÃO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Barracão foram 

executadas em PVC com 08 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 7,00 até 20 m³, mais R$ 1,50 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   

24. SAC DE LAJEADO CASCATINHA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Cascatinha foram 

executadas em PEAD com 20 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do 

solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 2,00 o m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 700,00, 

sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com outras despesas que 

são custeadas pela SAC. No caso da bomba estragar, ou outras despesas que 

porventura acontecerem onde era feito rateio entre os consumidores associados, 

conforme informado por integrante da Associação.   
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25. SAC DE LAJEADO HERVALZINHO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Hervalzinho foram 

executadas em PEAD com 12 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do 

solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 50,00 mensais. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia 

elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba 

estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   

26. SAC DE LAJEADO ESTIVA 

As redes de distribuição de água da comunidade de Lajeado Estiva foram executadas 

em PEAD com 22 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 7,00, mais R$ 1,50 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica e com 

outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, ou 

outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os consumidores 

associados, conforme informado por integrante da Associação.   
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27. SAC CINQUENTENÁRIO  

As redes de distribuição de água da comunidade de Santa Lúcia foram executadas em 

PEAD e PVC com 10 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 10,00, mais R$ 1,50 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema, custa em média R$ 

1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo este valor variável com o valor da energia 

elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba 

estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   

28. REDE CINQUENTENÁRIO – Prefeitura 

 

29. SAC SÃO ROQUE 

As redes de distribuição de água da comunidade de São Roque foram executadas em 

PEAD com 27 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 5,00, mais R$ 1,00 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema sendo gasto um média 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), este valor variável com o valor da energia 

elétrica e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba 

estragar, ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação.   
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30. SAC BELO CENTRO 

As redes de distribuição de água da comunidade de Belo Centro foram executadas em 

PVC com 11 km de extensão, estando enterrada a uns 50 cm do solo.  

A rede era mantida pela associação, formada pelos respectivos membros da 

comunidade, sendo eles responsáveis pelas novas filiações e ampliações de pequeno 

porte na rede. Também eram responsáveis pela manutenção da rede. 

A medição do consumo de água era realizada por meio de medidores de águas 

individuais em cada propriedade e, durante a elaboração do diagnóstico, era realizada 

a cobrança de taxa de R$ 20,00 até 20 m³, mais R$ 0,50 por m³. 

A SAC possuía despesa mensal com a operação do sistema em média de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), sendo este valor variável com o valor da energia elétrica 

e com outras despesas que são custeadas pela SAC. No caso de a bomba estragar, 

ou outras despesas que porventura acontecerem era feito rateio entre os 

consumidores associados, conforme informado por integrante da Associação. 

 

5.4.4.6. Indicadores da SAC 

Os indicadores do serviço de água resultam de dados primários que são informações 

básicas e fundamentais para a gestão e melhoria da eficiência dos serviços de 

abastecimento de água para a população. Estas informações não foram possíveis 

obter devido à falta de medidores na saída das caixas, dificultando assim as análises 

para as necessárias melhorias nos sistemas, maior controle, equilíbrio financeiro e 

sustentabilidade do serviço. Sendo assim, não foi possível completar a Tabela IV.26, 

que apresenta os dados primários disponíveis sobre o serviço de abastecimento de 

água na SAC.  

Tabela IV.26 - Informações e Indicadores do serviço Abastecimento de Água 

Informação 

População total atendida 

Número de famílias atendidas 

Número de indústrias ou Consumidores Especiais - (Indústrias, Empreendimentos de maior 
porte, Hospitais, etc) 

Consumo per capita residencial (m³/hab.dia) 
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Tabela IV.26 - Informações e Indicadores do serviço Abastecimento de Água 

Informação 

Índice de Hidrometação (Medidores de Água) 

(N° de casas com medidores de instalados / N° de casas com acesso à rede de água) 

Extensão da rede de distribuição (km) 

Número de casas (economias) sem acesso à rede de distribuição 

Índice de Inadimplência  

Número de pessoas que atuam no serviço de abastecimento de água 

Volume de água disponibilizado por dia (m³) 

Volume de água consumido por dia (m³) 

Índice de Perdas 

 

5.4.4.7. Situação econômico-financeira da SAC 

As SACs do Município de Tuparendi possuem regramento através de Estatuto 

registrado em Cartório que rege e organiza a Associação. Ao ser constituídas cada 

SAC inicialmente fizeram a cobrança das despesas mensais, mais uma taxa para 

compor um fundo até obter o valor de uma bomba nova. Após arrecadado o valor para 

compor um caixa, cada SAC em Assembleia definiu o valor da taxa básica, o custo do 

m³, até o consumo médio estabelecido e o valor do m³, quando este valor médio é 

ultrapassado. Cada Associação possui seus regramentos, e para novos usuários, 

geralmente, estes pagavam um valor inicial para cobrir os custos do hidrômetro e da 

rede instalação do equipamento e passam a pagar os mesmos valores dos outros 

usuários.  

Os custos fixos para manutenção do serviço da SAC eram os gastos mensais de 

energia elétrica da bomba e outras despesas com a manutenção do sistema 

simplificado. Custos eventuais com reparos e substituição de peças (bombas, peças 

do sistema de tratamento, etc.) eram cobertos pelo caixa mantido pelo valor da taxa 

básica.  

Nos últimos anos os custos do serviço de abastecimento da SAC foram cobertos pelo 

valor pago pelos usuários, assim o serviço se apresenta superavitário e possibilita que 

a SAC tenha um valor em caixa para custear as manutenções e realizar investimentos 

necessários para melhoria do sistema.  
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5.5. ANÁLISE DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS NOS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO E RURAL 

O SAA urbano apresentava apenas problemas relacionados a rede de distribuição. O 

município ainda apresentava redes antigas de fibrocimento que, conforme a CORSAN, 

estavam em programação para substituição. Quanto a captação de água bruta e a 

reservação, não foram observados problemas. Todos os poços possuíam perímetro de 

proteção, estando de acordo com a normativa existente, e os reservatórios não 

apresentavam problemas estruturais ou vazamentos.  

O tratamento simplificado era suficiente para que fossem atendidos os padrões de 

potabilidade. A vazão de tratamento era equivalente a vazão de captação dos poços, 

não sendo observados maiores problemas. A macromedição é essencial para o 

controle de perdas no sistema, juntamente com a micromedição. Na zona urbana, o 

Índice de macromedição (IN011) foi equivalente a 50%, para o ano de 2016, sendo 

assim, o índice de perdas no sistema não refletia a realidade.  

Na zona rural foi observada a falta de hidrometração e tratamento simplificado. As 

associações dependiam da prefeitura municipal para operar e ocorriam problemas de 

falta de água no verão. Muito moradores utilizavam água superficiais ou poços 

cacimba para abastecimento humano.  

Ao analisarmos a situação econômico-financeira na zona rural, as receitas obtidas 

com as taxas cobriam os custos com energia elétrica, mas não eram suficientes para 

custear as manutenções e o tratamento a ser implantado. 

 

5.6. PROBLEMAS APONTADOS E IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 Problemas apontados pela população nas mobilizações sociais 

O Quadro IV.21 é uma relação dos problemas e sugestões de soluções para o eixo de 

abastecimento de água apontadas pela população que participou dos eventos de 

mobilização nos setores definidos no Plano de Mobilização.  
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Quadro IV.21 - Respostas do questionário: abastecimento de água potável 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

BAIRRO PROGRESSO: 

- Excesso de cloro na água;  

- Baixa pressão da água no Loteamento 
Cerro Azul; 

Vistoria maior na liberação dos loteamentos e 
acompanhamento, principalmente da 

engenharia. 

- Poço Artesiano próximo as moradias e 
recebendo possíveis contaminações; 

 

BAIRRO GLÓRIA: não há problemas 

SEDE E ARREDORES 

- Vazamento de água (tubulação velha); - Tubulação nova; 

- Coliformes fecais; - Rede de esgoto; 

- Antigos poços de água utilizado para esgoto 
sanitário transformado em poço sumidouro; 

- Iniciar tratamento da água com urgência; 

- Falta de tratamento de água no interior; - Mais comprometimento da Corsan; 

- Tubulação muito velha e fraca; - Campanhas educativas; 

- Famílias sem água encanada. 
- Fazer perfuração de novos poços ou instalar 

uma segunda caixa d’água. 

CERRO ALTO 

Falta análise da qualidade da água. Fazer coleta e análise. 

CINQUENTENÁRIO E ARREDORES 

Encanamentos antigos; 
Substituição dos encanamentos que ainda 

são de amianto; 

Caixa de água de amianto, sem tampa; Fiscalização e conscientização; 

Não sabem se é feita a análise de água Realizar a análise e divulgar para população. 

ZONA RURAL 

SÃO MARCOS e ARREDORES: Não há problemas 

LAJ.BARRACÃO E ARREDORES 

Famílias em São Pedro que não possuem 
acesso à água potável; 

Perfuração de um novo poço artesiano; 

Henrique Dias – Falta pressão para a água 
chegar em algumas residências; 

Levantar a caixa ou instalar mais uma caixa; 

Contaminação dos poços artesianos 
(veneno); 

Maior controle, fiscalização, conscientização; 

Depósito de lixo em Campininha, 
contaminando o meio ambiente, fontes de 

água; 
Cobrança para a remediação da área; 

Falta de análises para constatar impurezas. Realizar análises de água. 

(Fonte: Plano de Mobilização Social – PMSB Tuparendi) 
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 Problemas identificados no Diagnóstico Técnico-Participativo no 

abastecimento de água 

O Quadro IV.22 apresenta os problemas, relacionados ao eixo de abastecimento de 

água, identificados pela equipe técnica que integra o Comitê Executivo. 

Quadro IV.22 - Problemas identificados no diagnóstico de abastecimento de água 

Problemas identificados 

Abastecimento de Água 

Zona Urbana 

- Necessidade de construir um novo reservatório de água; 

- Falta manutenção na rede de abastecimento; 

- Rede de abastecimento de água velha e imprópria; 

- Falta a realização de análises de água periódicas. 

Abastecimento de Água 

Zona Rural 

- Falta de periodicidade para as análises serem realizadas; 

- Poços e reservatórios sem proteção;  

- Falta de macromedição (medição de vazão na saída dos 
poços);  

- Rede de distribuição de água de Cinquentenário muito 
antiga e com problemas;  

- Taxa de água cobrada em Cinquentenário não cobre as 
despesas; 
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6. DIAGNÓSTICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.1. ACESSO DOS DOMICÍLIOS AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO – CENSO 2010 

Quanto as formas de destino do esgoto dos domicílios do município, o último Censo 

Demográfico aponta que a maioria dos domicílios possuía fossa rudimentar como 

destino de seus esgotos sanitários.  

A Tabela IV.27 traz o número de domicílios de cada tipo de destino do esgoto e a 

Figura IV-146 apresenta a distribuição percentual por tipo de destino do esgoto dos 

domicílios recenseados no município no ano de 2010.  

Tabela IV.27 - Número de domicílios por tipo de destino de esgoto sanitário 

Rede geral de esgoto ou pluvial 37 domicílios 

Fossa séptica 405 domicílios 

Fossa rudimentar 2.550 domicílios 

Vala 50 domicílios 

Rio, lago ou mar 1 domicílios 

Outro 7 domicílios 

Sem banheiro e sem sanitário 18 domicílios 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Figura IV-146 – Destino do esgoto dos domicílios com banheiro 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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6.2. LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADA 
AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Município possui legislação que define os regramentos para a destinação do esgoto 

sanitário através da LDU - Lei de Diretrizes Urbanas, Art. 30, apresentado abaixo na 

íntegra. 

Art. 30 - o projeto hidrossanitário deverá ser apresentado da mesma escala 

do mesmo projeto arquitetônico, constando as dependências sépticas, poço 

negro, caixa de inspeção e passagem, caixa de gordura, localização do poço 

negro, caimento mínimo de 2% (dois por cento) na rede de esgoto e esgoto 

cloacal que não poderá passar pelos ralos ou caixas de gorduras. 

§ 1º Nas edificações não servidas por esgoto cloacal, deverão ser instalados 

fossas sépticas e sumidouros., obedecendo às especificações:   

I – Quanto ao sumidouro: 

a) Deverá ser dimensionado de acordo com a NBR 7229; 

b) Deverá ser localizada em local próximo a via pública, com tampa 

visível e sem nenhuma obstrução que possa dificultar a sua limpeza;  

c) Sumidouro deverá ter volume mínimo de 6,00m³ e distante 1,50 

metros de todas as divisas.  

II - Quanto a fossa séptica: 

a) Deverá ser dimensionado de acordo com a NBR 7229 e com 

capacidade nunca inferior a 1.850 litros;  

b) Deverá localizar-se a, no mínimo do poço de água potável; 

§ 2º Quando houver ampliação do prédio existente a fossa e o sumidouro 

deverão ser ampliados para atender a nova edificação de acordo com as 

normas da ABNT. 

§ 3º Não serão permitidas ligações de fossas sépticas ou de sumidouros 

diretamente no coletor público pluvial.  

§ 4º Dos terrenos que apresentar baixo índice de absorção o órgão técnico 

do município poderá outorgar a instalação de filtro anaeróbico, para ligação a 

rede coletor, devendo a dimensão do filtro ser de acordo com as normas 

brasileiras.  

§ 5º As obras hidrossanitárias quando feitas antes da cobertura, deverão 

receber “visto” da fiscalização municipal, sob pena de ser-lhe negado o 

“habite-se”. 
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6.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
NA ÁREA URBANA 

Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA (BRASIL, 2015), os sistemas públicos 

convencionais de esgotos sanitários são geralmente compostos pelas seguintes 

unidades: ligação predial, rede coletora, coletor principal, coletor tronco, interceptor, 

emissário, estação elevatória de esgoto (EEE), estação de tratamento de esgoto (ETE) 

e dispositivo de lançamento final.  

Estes sistemas devem ser preferencialmente planejados por bacias de drenagem, 

para que o escoamento ocorra das cotas mais altas para as mais baixas pela ação da 

gravidade. Assim, a bacia de drenagem é a área delimitada pelos coletores que 

captam o esgoto sanitário gerado nesta área e destinam para um coletor tronco, 

interceptador ou emissário para ser transportado para tratamento em estações de 

tratamento de esgotos - ETEs. 

O esgotamento sanitário no Município de Tuparendi dava-se através do sistema 

individual de tratamento composto por fossa séptica seguido de poço sumidouro. A 

Secretaria de Saúde e Assistência Social através do fiscal sanitário era a responsável 

pela fiscalização do atendimento a Legislação Municipal vigente.  

A principal forma de destino das águas servidas dava-se pelo esgotamento de 

sistemas individuais, através de fossa séptica e de poço sumidouro. No Bairro Glória 

foi implantado sistema de fossa séptica seguida de filtro anaeróbico e o efluente era 

destinado na rede pluvial canalizada. 

O município de Tuparendi não apresentava rede coletora, coletores principais, 

interceptores nem emissários visto que o único sistema coletivo de tratamento, 

localizado no Bairro Glória, é descentralizado.  

 

 Ligações prediais 

A ligação predial é o ponto de conexão da canalização de esgotos do lote particular e 

o coletor público de esgotos sanitários.  

Em relação à rede coletora do sistema de esgotamento localizado no Bairro Glória foi 

implantada solução para os lotes 07,08,09 e 10 da quadra 142, todos de frente para a 

Rua E, tendo em vista que neste local o solo não permite a utilização de sistema de 

tratamento individual de fossa séptica e sumidouro. Esta solução consiste em uma 

rede coletora, uma fossa séptica coletiva ligada a um filtro e, posteriormente, ligada à 
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rede pluvial. A rede está a 50cm de profundidade e a fossa séptica e os filtros estão 

construídos sob o leito da Rua Roberto Schott.   

Figura IV-147 – Esboço da ligação predial à rede coletora 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

 

 Estações elevatórias 

Estações elevatórias de esgoto são instalações destinadas a bombear o esgoto 

sanitário coletado, de um ponto mais baixo para outro ponto mais alto para que ele 

possa fluir por ação da gravidade, até a estação de tratamento. Elas se fazem 

necessárias quando as tubulações estão em profundidade elevada ou pela 

necessidade de transpor uma elevação. 

Nenhum sistema de tratamento de esgoto do município, individual e ou coletivo (Bairro 

Gloria), possuía estação elevatória. Os efluentes, em sua totalidade, eram conduzidos 

por gravidade. 
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 Disposição final - Corpo receptor 

A disposição final do efluente após tratamento do esgotamento localizada no Bairro 

Glória ocorre em corpo d’água receptor do Lajeado Ramos, pertencente à bacia 

hidrográfica do Rio Santa Rosa. O lançamento do sistema de fossa séptica com filtro 

anaeróbico ocorre no ponto de lançamento conforme coordenadas 27º, 44’50.96” S 4º 

29’17.56”. Até a elaboração deste relatório, não haviam sido realizadas análises de 

monitoramento do corpo receptor dos efluentes.  

 

6.4. INDICADORES APLICADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

A relação de indicadores apresentados na Tabela IV.28 fazem parte do relatório anual 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, gerado a partir dos dados fornecidos 

pelas empresas ou autarquias municipais prestadoras destes serviços.  

Estes dados devem ser confrontados e confirmados com as informações obtidas junto 

aos técnicos e servidores que atuam nestas empresas. A população do município 

atendida também é uma importante fonte sobre a eficiência e qualidade do serviço 

prestado, e seu relato pode servir para questionamento ou confirmação dos 

indicadores. 

O intuito de utilizar os indicadores do SNIS é produzir uma referência inicial a partir do 

sistema de informação utilizado em nível nacional e, devido ao caráter anual de 

divulgação, demonstrar a dinâmica e evolução dos indicadores ao longo do tempo.  

O procedimento para a alimentação de bancos de dados e seu ordenamento é 

contínuo, para o qual há que se designar uma instância e equipe para seu 

acompanhamento e monitoramento. Este procedimento anual de alimentação do 

banco de dados nacional é de responsabilidade do prestador do serviço, que no caso 

do município de Tuparendi, estava sob responsabilidade da CORSAN.  

Nos endereços eletrônicos a seguir, http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-

pluviais, http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos e 

http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/agua-e-esgotos, é possível consultar o 

cronograma de coleta de dados do SNIS, perguntas frequentes, glossários e manuais 

para preenchimento correto da Coleta de Dados. 

http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-pluviais
http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-pluviais
http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos
http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/agua-e-esgotos
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A Tabela IV.28 apresenta indicadores relevantes para a elaboração do PMSB no eixo 

de esgotamento sanitário. Observa-se que o município de Tuparendi não apresentava 

indicadores do SNIS neste eixo. 

Tabela IV.28 - Indicadores Operacionais e sobre Qualidade do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – SNIS  

INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO 

Indicador Descrição Unidade 

IN015 Índice de coleta de esgoto percentual 

IN016 Índice de tratamento de esgoto percentual 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida percentual 

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios 

atendidos com água 
percentual 

INDICADORES SOBRE QUALIDADE - ESGOTO 

IN082 Extravasamentos de esgotos por extensão de rede extrav./km 

IN083 Duração média dos serviços executados hora/serviço 

 

6.5. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DO SES 

Dados referentes aos custos envolvidos na operação e manutenção, receitas obtidas e 

investimentos realizados, previstos ou já orçados, são fundamentais para a avaliação 

do sistema, planejamento de manutenções, alternativas para melhor gestão na busca 

pela sustentabilidade financeira do serviço.  

No município de Tuparendi não existiam despesas com operação e manutenção de 

sistema de esgotamento sanitários urbano, devido à inexistência de sistema no 

município.  

 

6.6. ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO NA ÁREA URBANA 

No município de Tuparendi, em geral, não foram identificadas áreas de risco de 

contaminação, visto que, os esgotos de origem doméstica deveriam ser direcionados 

ao sistema individual de tratamento.  

Alguns casos pontuais foram observados e ocorriam devido à falta de infiltração no 

solo, ou a falta de soluções adequadas pelos moradores. Desta forma, alternativas 

deverão ser buscadas a fim de resolver os problemas apresentados. Os pontos 

identificados foram: na Rua Monteiro Lobato (Figura IV-148) e na Rua Bernardo 

Gewehr (Figura IV-149).  
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Figura IV-148 - Rua Monteiro Lobato – Vila 
Esperança. 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-149 - Rua Bernardo Gewehr. 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

 

6.7. ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA RURAL 

Para pequenas localidades, com baixa densidade demográfica, são desejáveis 

soluções tecnológicas simplificadas, preferencialmente naturais para tratamento dos 

esgotos sanitários. Segundo Brasil (2015), estas soluções têm como principais 

requisitos: 

• Baixo custo de implantação e operação, com nenhuma ou mínima dependência 

de energia elétrica, insumos ou peças e equipamentos; 

• Adequada eficiência de tratamento e simplicidade operacional e controle; 

• Tecnologia aplicável em pequena escala (sistemas descentralizados), com 

possibilidade de expansão ao longo do tempo; 

• Reduzir o manejo e disposição do lodo produzido e possibilidade de 

recuperação de subprodutos;  

• Elevada vida útil e experiência prática na utilização da tecnologia para 

tratamento de esgotos sanitários de forma descentralizada. 

A publicação Brasil (2015), traz alguns exemplos de soluções tecnológicas para 

tratamento de forma individual, descentralizada e de baixo custo. Entre estas cita-se o 

uso de privada higiênica com fossa seca para domicílios sem abastecimento de água 

e, as melhorias sanitárias domiciliares (MSD), tanque séptico seguido de unidade para 
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tratamento complementar e disposição final do efluente, fossa absorvente, a 

biorremediação (fossa verde) e círculo de bananeiras para domicílios com 

abastecimento de água. 

Na zona rural não havia fiscalização da municipalidade, porém a orientação era serem 

usados os mesmos critérios da zona urbana, ou seja: fossa séptica e poço sumidouro. 

Destaca-se que nas habitações financiadas pelo sistema habitacional rural através da 

Caixa Econômica Federal se aplicou esse sistema, inclusive com a fiscalização do 

Município.  

Em contato com técnicos da ASCAR/EMATER do município foi informado que através 

do programa RS Rural foram implantadas soluções de saneamento ambiental em 75 

moradias com fossas sumidouros e para o destino das águas servidas, buscando 

assim uma solução alternativa a população da zona rural.   

No entanto, ainda a principal forma de destinação do esgoto sanitário na zona rural era 

o sumidouro nas residências mais antigas. Já nas mais recentes, utilizava-se a fossa e 

o sumidouro. Não havia regulamentação sobre o esgotamento sanitário na área rural, 

embora o município orientasse as soluções aplicadas na zona urbana. 

O sistema de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais do município ocorria de 

forma rudimentar e individual. Nas propriedades rurais eram executadas fossas 

rudimentares (poços negros), que realizavam a infiltração do efluente no solo. O 

processo de tratamento se dá somente com a retenção da parte sólida pelas pedras 

dispersas no sumidouro e a retenção dos resíduos pela camada inferior de solo (fundo 

do poço). 

 

 Áreas de risco de contaminação 

As áreas de contaminações detectadas foram na localidade de São Marcos (Figura 

IV-150 e Figura IV-151) e no Lajeado Capivara, comunidade de Cinquentenário 

(Figura IV-152 e Figura IV-153). 
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Figura IV-150 - Vila de São Marcos – Problema 
solo raso.  

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-151 - Vila de São Marcos – 
Problema solo raso.   

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-152 - Lajeado Capivara – 
Cinquentenário - Esgoto a céu aberto. 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

Figura IV-153 - Lajeado Capivara – 
Cinquentenário - Esgoto a céu aberto. 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal) 

 

Destacamos que deverá ser dada uma atenção ao sistema de produção agropecuária, 

suínos aves e bovinos, com a destinação dos dejetos de forma adequada de acordo 

com a legislação. 

Os postos de combustível possuíam suas licenças ambientais através da Fepam, 

portanto, considera-se que estavam obedecendo à legislação vigente.  

O Município não possuía indústrias de grande potencial poluidores, desta forma não 

foi encontrado maiores riscos com contaminação.     
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6.8. ANÁLISE DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO NA ÁREA URBANA E RURAL 

O município de Tuparendi possui regramento para o tratamento e destino dos esgotos 

sanitários gerados na área urbana através da Lei de Diretrizes Urbanas, Art. 30, sendo 

exigida a presença de fossa séptica e sumidouro. A liberação do “habite-se” depende 

do atendimento a lei logo, os domicílios construídos após a aprovação da lei, 

apresentam destinação adequada. 

Uma vez que o município não apresentava indicadores disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS para este eixo, ao observarmos o 

banco de dados do último Censo Demográfico realizado, cerca de 80% dos domicílios 

tinham como forma de destino do esgoto domiciliar, a fossa rudimentar, a qual não 

pode ser configurada como forma de tratamento. Já no questionário de percepção 

social, realizado como subsídio para a elaboração deste relatório, observa-se que 

aproximadamente metade dos domicílios entrevistados apresentavam fossa séptica, 

demonstrando uma evolução na forma de disposição dos esgotos domésticos. 

Na zona urbana, observaram-se casos de esgoto a céu aberto devido à baixa 

permeabilidade do solo que impede a infiltração nos sumidouros. Conforme relatado 

pela população, as águas cinzas (esgoto do tanque e/ou pia) também eram um 

problema, visto que, diversos domicílios não destinavam corretamente. Sendo assim, 

deve-se analisar outras formas de disposição destes efluentes. 

É importante ressaltar que o município delegou a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário à CORSAN através da Lei 

autorizativa Municipal Nº 2.538, de 18 de junho de 2013. Posto isso, caberá ao 

município, titular dos serviços, repactuar o plano de obras previsto no contrato 

segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico ou demandar à CORSAN a 

efetivação dos seus compromissos assumidos para com o município. Em não havendo 

disposição da CORSAN em realizá-lo, recomenda-se ao município dirigir-se às 

entidades AGERGS, MP e TCE. 

Na zona rural não foram observados sistemas coletivos. A principal forma de destino 

eram as fossas rudimentares. Não havia cadastro do número de atividades 

executadas ou o custo dos serviços para a municipalidade. Assim, o município carecia 

de dados para uma análise da situação do serviço de esgotamento na área rural.  
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6.9. PROBLEMAS APONTADOS E IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO 
DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Problemas apontados pela população nas mobilizações sociais 

O Quadro IV.23 é uma relação dos problemas e sugestões de soluções para o eixo de 

esgotamento sanitário apontadas pela população que participou dos eventos de 

mobilização nos setores definidos no Plano de Mobilização.  

Quadro IV.23 - Respostas do questionário: esgotamento sanitário 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

BAIRRO PROGRESSO: 

- Nos novos loteamentos não existe previsão para rede 
de esgoto. 

- Legislação Municipal que exija 
esta questão já na liberação do 

loteamento; 

- Aterrado manancial e construídas moradias vila 
progresso, assim sendo, as fossas não funcionam, 
inclusive a coletiva feita no passado (verte água) 

- Canalizar e construir uma estação 
de esgoto; 

- Possuem solução coletiva para o esgotamento, mas 
nem todos fizeram fossa séptica; 

- Construir fossas sépticas. 

- Esgoto a céu aberto, liberado na rua sete de setembro. - Vistoria e responsabilização. 

- Passeios com poço negro cedendo, raízes das árvores 
(em frente à  casa 128) 

- Verificar o problema. 

BAIRRO GLÓRIA: Não há problemas 

CERRO ALTO 

- Há algumas casas com sumidouro (poço negro) outras 
com fossa séptica. Alguns com esgoto do tanque e/ou 

pia da louça a céu aberto. 

- Buscar em parcerias, a melhor 
solução que não prejudica o meio 

ambiente e as pessoas. 

CINQUENTENÁRIO 

90% poço negro. 
Conscientização e projeto para a 

mudança dos poços para corrigir o 
problema. 

Poço negro a céu aberto. Multa e responsabilização. 

Famílias sem sanitários (um carente, outro idoso, mas 
este tem condições). 

 

SEDE DO MUNICÍPIO: 

-  Falta de fossa séptica; - Campanhas e fiscalização; 

- Esgoto a céu aberto (na canalização da água pluvial); 
- Cada morador ter sua fossa 

séptica e canalização do esgoto; 

- Água da pia (cozinha) largam a céu aberto; 
- Educação, conscientização de 
quem produz e de quem gera 

esgoto; 
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Quadro IV.23 - Respostas do questionário: esgotamento sanitário 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Problemas Sugestões 

- Falta de conscientização do destino correto; 
- Tratamento para o esgoto após 

canalizado; 

- Falta de rede de esgoto; 

- Em determinados pontos a 
solução será a construção de 

sistema de tratamento com fossa e 
filtro. 

- Falta de conscientização das pessoas. 
- Campanhas de Educação 

Ambiental. 

ZONA RURAL 

COMUNIDADE DE SÃO MARCOS: 

- Em parte da rua central da comunidade de São Marcos 
o esgoto corre a céu aberto, por motivo de solo não 

permeável (raso) 

- Poder público investir. Sugerem 
realizar pesquisa de opinião sobre a 

urbanização (plebiscito). 

- Houve tempos em que alguns espaços foram 
aterrados, não realizando a correta drenagem da água. 

Acontece que esta água está escoando para 
sumidouros (poço negro) enchendo e transbordando. 

Poder público investir. Sugerem 
realizar pesquisa de opinião sobre a 

urbanização (plebiscito). 

- LAJEADO BARRACÃO 

- Fossa convencional (rudimentar); 
Conscientização e ajuda financeira 

para substituição das fossas. 

 (Fonte: Plano de Mobilização Social – PMSB Tuparendi) 

 

 Problemas identificados no Diagnóstico Técnico-Participativo no 

esgotamento sanitário 

O Quadro IV.24 apresenta os problemas, relacionados ao eixo de esgotamento 

sanitário, identificados pela equipe técnica que integra o Comitê Executivo. 

Quadro IV.24 - Problemas identificados no diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário 

Problemas identificados 

Esgotamento Sanitário 

Zona Urbana 

- Necessidade de intensificar a fiscalização para execução de fossa 
séptica e sumidouro; 

- Falta de permeabilidade do solo. (Na aprovação dos loteamentos 
fiscalizar a permeabilidade do solo); 

- Solo raso – (Viabilizar a construção de sistema de tratamento com 
fossa e filtro visto presença de lençol freático próximo a superfície;)  

- Falta de observação dos espaços de área não edificável nos 
terrenos; 

- Falta de fiscalização do Contrato com CORSAN, especificamente 
no esgotamento de fossa séptica 
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Quadro IV.24 - Problemas identificados no diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário 

Problemas identificados 

Esgotamento Sanitário 

Zona Rural 

- Problemas de drenagem, devendo acorrer uma drenagem com 
rebaixamento do lençol freático;   

- Fossas irregulares, utilização de poços de água como fossa séptica. 
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7. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei N° 12.305 de 2 de 

agosto de 2010, define resíduos sólidos como os materiais, substâncias, objetos ou 

bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade. 

Os resíduos sólidos urbanos – RSU compreendem os resíduos gerados em atividades 

domésticas residenciais (urbanas ou rurais), de comércios e órgãos públicos 

equiparados aos resíduos domésticos, e aqueles gerados em serviços públicos de 

limpeza urbana, como resíduos de varrição, capina e poda de logradouros e vias 

públicas. 

A lei acima supracitada, também define o gerenciamento de resíduos sólidos como o 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano 

municipal de gestão integrada resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 

7.1. DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) – CENSO 2010 

Em relação ao destino dos resíduos sólidos - Lixo, a Tabela IV.29 traz os números 

levantados no Censo Demográfico de 2010. A Figura IV-154 apresenta o percentual 

de domicílios de acordo com o tipo de destino dado aos resíduos gerados. Conforme 

os dados do Censo de 2010, aproximadamente 73% dos domicílios tinham seus 

resíduos coletados por serviço de limpeza urbana. Do restante, quase 21% dos 

domicílios queimavam seus resíduos nas propriedades, o que representa um elevado 

índice de forma inadequada de gestão de resíduos.  

Tabela IV.29 – Número de domicílios por tipo de destino dos resíduos sólidos - Lixo 

Coletado 2.240 domicílios 

Enterrado (na propriedade) 165 domicílios 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 14 domicílios 

Queimado (na propriedade) 639 domicílios 

Outro destino 10 domicílios 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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Figura IV-154 – Destino dos resíduos sólidos  

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

7.2. PLANO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS OU PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município não possuía Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PMGIRS. O município pela Lei Nº 2.658 de 05 de agosto de 2015, regula a Gestão 

Sustentável de Resíduos da Construção Civil e de Resíduos Volumosos que prevê 

que os resíduos gerados no município devem ser destinados às áreas indicadas em 

projetos aprovados pelos órgãos ambientais respectivos e terá por objetivo a triagem, 

reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais adequada, conforme 

legislação federal específica.  

O Município de Tuparendi buscava implementar diretrizes estratégicas, como: a 

universalidade, em que os serviços devem atender toda a população e não somente a 

área urbana; a integralidade do atendimento, onde devem ser previstos programas e 

ações para todos os resíduos gerados; a eficiência e a sustentabilidade econômica; a 

articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano e regional, 

e outras de relevante interesse; a adoção de tecnologias apropriadas, considerando a 

capacidade de pagamento dos usuários; a adoção de soluções graduais e 

progressivas e formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente e; o 

nível de satisfação do usuário. 

73,01%

5,38%

0,46%

20,83%

0,33%

Coletado

Enterrado (na propriedade)

Jogado em terreno baldio ou
logradouro

Queimado (na propriedade)

Outro destino
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7.3. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DA 
ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos era de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, e era cobrada taxa de 

lixo junto com a parcela do IPTU. Como o Município oferecia os serviços de forma 

periódica estava estabelecida uma a taxa de: 

• Uso residencial varie de 0,104 até o limite máximo de 18 VRM; 

• Uso Comercial e prestação de serviço varie de 0,130 a 23 VRM; 

• Uso Industrial varie de 0,156 a 27 VRM. 

O Valor de Referência Municipal (VRM) é instituído por Decreto, conforme anexo XVII 

(ver Capítulo VI do Volume III), e era equivalente a 16,89 reais. 

Os serviços de coleta e transporte eram feitos por delegação, através de processo 

licitatório e à empresa vencedora do certame cabe a realização dos serviços de coleta 

e transporte até o destino final.  

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares era realizada quatro vezes na semana de 

forma seletiva.  

Os resíduos orgânicos eram destinados a Empresa CRVR - Riograndense Valorização 

de Resíduos LTDA, localizada em Giruá, distante 61 km de Tuparendi, sendo que o 

município pagava por toneladas o resíduo depositado. A empresa foi contratada por 

processo licitatório e cumpria com todas as exigências legais para o destino final dos 

resíduos recebidos. 

Já os resíduos recicláveis eram destinados por doação a COOPERVIDA - Cooperativa 

de Trabalho Reciclando pela Vida de Giruá, distante 60 km de Tuparendi, que separa 

os resíduos recicláveis dos rejeitos que eram transportados ao aterro da CRVR.  

 

 Organograma do prestador de serviço 

Os serviços de coleta e transporte para a destinação final dos resíduos sólidos era 

feita por empresa contratada para a execução dos serviços. A empresa NR 9 

Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho, conforme contrato, realizava a coleta 

dos resíduos sólidos com um caminhão coletor compactador com volume de carga de 

07 toneladas, um motorista e três auxiliares que faziam a coleta dos resíduos e o 

encaminhamento ao caminhão.  
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Após a coleta, acontecia o transporte até a destinação final junto a empresa 

contratada pelo município, a Empresa CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos 

LTDA, localizada em Giruá/RS. 

 Geração 

Em levantamento do total de resíduos coletados no ano de 2017 obteve-se a média 

mensal de 83.520 kg de resíduos sólidos e de 15.014 de resíduos recicláveis. Sendo 

coletados em 4 dias por semana, três dias resíduos orgânicos e um dia resíduos 

recicláveis. 

Desta forma a produção média diária de resíduos foi de 3.284 kg, sendo estimado o 

atendimento a uma população de 5.600 pessoas, produzindo cada morador uma 

média diária de 0,586 kg de resíduos que eram coletados. 

No município de Tuparendi acontecia a coleta seletiva de resíduos, mas observava-se 

que a população ainda necessitava de informações para a correta separação dos 

resíduos. Da média total de resíduos recicláveis recolhidos no ano de 2017, 37,30% 

não foram aproveitados, sendo classificados como rejeito e encaminhados ao aterro 

sanitário. 

Como atividade integrante do diagnóstico dos serviços de resíduos sólidos, foi 

realizada a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do município. 

Foram utilizados resíduos coletados em três dias de coletas de resíduos sólidos 

urbanos e em dois dias de coleta de resíduos recicláveis. O trabalho foi realizado 

pelos funcionários sob a coordenação de um técnico responsável.  

Nesse contexto, a determinação da composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares gerados no município de Tuparendi – RS foi desenvolvida a partir do 

emprego da metodologia do quarteamento, orientada pelas regulamentações contidas 

na NBR 10.007/2004 (ABNT, 2004).  

A técnica consiste em se obter uma amostra significativa do volume total, onde uma 

amostra pré-homogeneizada é dividia em quatro partes iguais, sendo três amostras 

retiradas da base e laterais e, outra com o mesmo volume, retirada do topo, 

procedendo-se o descarte dos quartis vis a vis. As partes não descartadas são 

misturadas totalmente, e o processo de quarteamento é repetido até que se obtenha o 

volume desejado (ABNT, 2004). 

Assim, em se tratando da aplicação da técnica para município de Tuparendi – RS, 

foram realizadas três amostragens, usando a área do parque de máquinas do 
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município, sempre após a coleta desenvolvida pelo serviço municipal, em três datas, 

sendo elas 25, 27 e 29 de outubro. É importante salientar que estas datas 

compreenderam a coleta de lixo seco. 

Com relação aos materiais necessários para a análise da composição gravimétrica, 

seguiu-se as práticas adotadas no estudo de Costa et al. (2012), o qual sugere a 

utilização de: 

- Lona plástica para impermeabilizar o terreno e não contaminar a amostra;  

- Enxada e pá para o rompimento dos sacos plásticos, caixas de papelão e 

homogeneização do resíduo;  

- Tambor com capacidade mínima de 200 litros para acondicionamento dos 

resíduos e padronização do volume do quarteamento;  

- Sacolas plásticas para a separação e acondicionamento dos resíduos; 

- Balança para realizar o peso dos resíduos;  

- EPI’s–Equipamento de Proteção Individual (luvas, botas, protetor respiratório). 

De posse dos materiais referidos, adotaram-se os procedimentos praticados nos 

estudos de Soares (2011) e Costa et al. (2012), como descrito na sequência: 

- Primeiramente, o material coletado foi descarregado sobre a área 

impermeabilizada com a lona e, em seguida, realizou-se o rompimento dos sacos e 

embalagens para a homogeneização dos resíduos nas partes a serem amostradas, 

onde foram utilizados o trabalho manual (sempre fazendo o uso de EPI’s), além das 

pás e enxadas. 

- Posteriormente, coletaram-se 4 amostras de mesmo volume na pilha formada, 

sendo três na base e laterais e uma no topo da pilha inicial (Figura 2), considerando-se 

ainda os materiais que porventura caíram ou se deslocaram da pilha, como por 

exemplo vidros, latas etc. Para a padronização dos volumes e acondicionamento dos 

materiais, utilizou-se o tambor de 200 Litros. 
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Figura IV-155 - Exemplo de empilhamento de resíduos. 

 
 

- Após a seleção das amostras, realizou-se a pesagem das mesmas, sendo, 

então, dispostas sobre a lona de impermeabilização em quatro montes. 

Posteriormente, os montes foram homogeneizados, em função do emprego do 

processo de quartamento.  

- O quarteamento, por sua vez, consiste na preservação de duas frações do 

monte e, as outras duas, são descartadas. Esse procedimento é repetido, procedendo-

se outra homogeneização e novo quarteamento, até que seja obtido uma amostra final 

de 200 Litros de resíduo. 

- A partir da amostra final de 200 Litros e, ainda sobre a lona plástica, 

desenvolveu-se a etapa de captação e separação dos resíduos para a posterior 

análise gravimétrica. 

- Por fim, ao serem separados os resíduos conforme a respectiva classe ou 

tipologia, os mesmos foram pesados, com o uso de sacolas plásticas, determinando-

se o percentual correspondente, em relação à massa final, de acordo com a equação 

(1.0). 

𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑘𝑔) 𝑥 100

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑔)
 

(

1.0) 

 

Segundo Monteiro et al. (2001) os componentes mais utilizados na caracterização 

gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares são aqueles apresentados na Tabela 

IV.30, os quais devem ser classificados de acordo com a sua respectiva categoria. 
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Tabela IV.30 - Componentes mais comumente verificados na caracterização de resíduos 
sólidos urbanos. 

Componentes mais comuns na caracterização gravimétrica de resíduos sólidos urbanos 

Matéria orgânica Metal ferroso Borracha 

Papel Metal não-ferroso Couro 

Papelão Alumínio Pano/trapos 

Plástico rígido Vidro claro Ossos 

Plástico maleável Vidro escuro Cerâmica 

PET Madeira Agregado Fino 

(Fonte: Monteiro et al; 2001) 

Soares (2011) realizou um estudo da caracterização gravimétrica de resíduos sólidos 

urbanos dispostos no aterro sanitário da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) de 

Nova Iguaçu, RJ. Para a caracterização gravimétrica o autor utilizou a técnica de 

quarteamento, descrito na NBR 10.007/2004, sendo que foram coletadas 4 amostras 

de 240 L em pontos aleatórios da pilha de resíduos disposta no aterro. Posteriormente, 

os materiais foram pesados, adquirindo uma massa de 400 kg, as quais foram 

separados em quatro amostras de 100 kg aproximadamente, constituindo-se no 

processo de quarteamento. O procedimento se repetiu até ser obtida uma amostra 

final de 100 kg, a qual recebeu a segregação de acordo com a classe de resíduo 

correspondente, sendo determinado o percentual desses materiais. 

A metodologia empregada para a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos 

urbanos realizada por Soares (2011) pode ser visualizada na Figura 3, constituindo-se 

numa ilustração das etapas desenvolvidas e que serviram de base paraas técnicas 

empregadas para o estudo realizado no município de Tuparendi – RS. 

 

7.3.2.1. Resultados 

Considerando a metodologia de quarteamento empregada neste estudo, baseada nas 

orientações da NBR 10.007/2004, utilizaram-se o total de 485,8 kg de resíduos sólidos 

domiciliares distribuídos nas 3 datas de trabalho. É importante mencionar que foi 

utilizado montante da coleta realizada pelo serviço municipal, sendo que o caminhão 

comporta aproximadamente 7 toneladas de resíduos sólidos domiciliares, assim como 

é relevante ressaltar que o tambor usado tem a massa de cerca de 8,0 kg. As Figuras 

que seguem representam a caracterização realizada pelos servidores municipais. 
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Figura IV-156 - Processo de seleção das 
amostras para posterior quarteamento 

 
Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal 

Figura IV-157 - Seleção das amostras 
formada pela descarga dos resíduos. 

 
Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal 

Figura IV-158 - Processo de 
desensacamento, homogeneização e 

separação dos quartis iniciais 

 
Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal 

Figura IV-159 - Pesagem das frações 
iniciais. 

 
Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal 

Figura IV-160 - Separação dos resíduos de 
acordo com a tipologia correspondente. 

 

Figura IV-161 - Pesagem das porções finais 
dos resíduos já separados 

 
Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal Fonte: Secret. Obras - Prefeitura Municipal 

 

Dessa forma, na Tabela IV.31 estão apresentados os resultados obtidos das massas 

(kg) de resíduos sólidos domiciliares obtidos nos processos de quarteamento 

desenvolvidos. 
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Tabela IV.31 - Massa de resíduos sólidos domiciliares obtidos das frações do processo de 
quarteamento. 

Peso (kg) 
Quarteamento - 

25/10/2018 
Quarteamento - 

27/10/2018 
Quarteamento - 

29/10/2018 

Tambor 1 40,0 40,0 42,5 

Tambor 2 35,0 42,0 39,0 

Tambor 3 43,0 33,0 49,3 

Tambor 4 31,0 37,0 54,0 

Total 149,0 152,0 184,8 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela IV.31, percebe-se que a quantidade 

de resíduos obtidos no procedimento realizado no dia 29 de outubro obteve o maior 

peso (184,8 kg). Essa situação se deve, possivelmente, em razão da maior quantidade 

de resíduos orgânicos e rejeitos verificados nessa coleta, uma vez que tais resíduos 

são compostos por vegetações, restos de alimentos e materiais úmidos. Esta situação 

pode ser observada na Tabela IV.32 e na Figura IV-161, onde está apresentada a 

caracterização gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares alcançados no 

presente trabalho 

Tabela IV.32 – Caracterização gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares do município de 
Tuparendi, RS. 

Caracterização gravimétrica dos Resíduos Sólidos Domiciliares – Tuparendi/RS 

Resíduos 

Datas 

Média (kg) Porcentagem (%) 25/10/2018 27/10/2018 29/10/2018 

Peso (kg) 

Garrafa PET 1,30 1,20 1,00 1,17 4,30 

Plástico (sacolas, 
embalagens, filme, 

etc.) 
4,30 6,50 6,30 5,70 21,01 

Papel e Papelão 1,80 3,90 4,30 3,33 12,29 

Madeira 0,90 0,00 0,00 0,30 1,11 

Metal Ferro 0,90 0,00 0,00 0,30 1,11 

Lata 0,00 0,30 0,50 0,27 0,98 

Vidro 0,00 0,40 0,00 0,13 0,49 

Panos / Tecidos 3,20 6,00 4,50 4,57 16,83 

Orgânico 1,10 3,80 6,50 3,80 14,00 

Isopor 0,00 0,00 0,20 0,07 0,25 

Rejeitos 8,50 5,00 9,00 7,50 27,64 

Total 22,00 27,10 32,30 27,13 100,00 
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Figura IV-162 - Representação gráfica das frações da composição gravimétrica dos resíduos 
sólidos domiciliares do município de Tuparendi/RS 

 
Fonte: NR 9 Eng.Ambiental e Segurança do Trabalho 

De acordo com a Tabela IV.32, nota-se que a concentração de maior 

representatividade na composição dos resíduos domiciliares do município de 

Tuparendi – RS refere-se aos rejeitos, compreendendo uma parcela de 27,64% do 

montante de resíduos identificados. Tal resultado equivale à porcentagem (25,0%) 

identificada no estudo realizado por Rezende et al. (2013), para o município de Jaú, 

região Centro-Oeste do estado de São Paulo – SP. 

Os materiais plásticos, como sacolas, embalagens, filme, compuseram a fração de 

21,01% da porção de resíduos investigados. Isso se deve, possivelmente, à tendência 

da substituição de embalagens de papel por invólucros plásticos, que são 

posteriormente utilizados pelos moradores para acondicionar os resíduos das suas 

residências, como observado por Costa et al. (2012). 

Panos e tecidos apresentaram parcela significativa na composição gravimétrica 

(16,83%), seguido dos resíduos orgânicos (14,00%). Os orgânicos, por sua vez, 

demonstram estar abaixo da média nacional, que corresponde a 52,50% (COSTA et 

al., 2012). No entanto, cabe mencionar que conforme a coleta seletiva municipal, o 

resíduo seco (reciclável) é coletado apenas uma vez por semana, não conferindo com 

as datas empregadas neste trabalho. Dessa forma, pode-se inferir que a comunidade 

não realiza uma boa separação dos resíduos domiciliares, uma vez que a composição 

de resíduos recicláveis consiste em 58,35% do total identificado neste estudo, 

superando a quantidade de resíduos orgânicos e rejeitos que deveriam compor a 

maior fração. 
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Resíduos como papel, papelão, plástico, latas e demais, tiveram pouca 

representatividade. Isso pode ser explicado em razão dos resíduos recicláveis serem 

recolhidos em dia separado e sua classificação conta conforme tabela anexa. 

Na Tabela IV.33 está apresentada a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos 

domiciliares originadas no município de Tuparendi – RS, a qual foi realizada pela 

Cooperativa de Trabalho Reciclando Pela Vida– COOPERVIDA. 

Tabela IV.33 - Caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares realizada pela 
Cooperativa de Trabalho Reciclando Pela Vida – COOPERVIDA. 

RESÍDUOS 

Carga - 
12/10/2018 

Carga - 
23/10/2018 Média (kg) Porcentagem (%) 

Peso (kg) Peso (kg) 

Papelão 236,00 248,00 242,00 22,78 

Papel Branco 20,00 18,00 19,00 1,79 

Papel Misturado 206,00 220,00 213,00 20,05 

Livros 61,00 65,00 63,00 5,93 

Sac. de Cimento 35,00 35,00 35,00 3,29 

Caixa de Leite 24,00 28,00 26,00 2,45 

PEAD Branco 10,50 17,00 13,75 1,29 

PEAD Colorido 21,50 78,00 49,75 4,68 

PEAD Transparente 51,00 45,00 48,00 4,52 

PET Branco 73,50 70,00 71,75 6,75 

PET Verde 16,00 28,00 22,00 2,07 

Embalagem de 
Azeite 

4,00 3,00 3,50 0,33 

PEBD Cristal 46,00 72,00 59,00 5,55 

PEBD Sac. Colorida 23,00 21,00 22,00 2,07 

PEBD Sac. Branca 8,50 6,00 7,25 0,68 

Balde/ Bacia 59,00 68,00 63,50 5,98 

PVC 3,00 2,00 2,50 0,24 

Ráfia 35,00 30,00 32,50 3,06 

Sac.Preta 16,00 18,00 17,00 1,60 

Isopor 3,00 2,00 2,50 0,24 

Sucata de lata 41,00 36,00 38,50 3,62 

Latinha 11,00 0,00 5,50 0,52 

Tubo de Perfume 0,00 1,50 0,75 0,07 

Alumínio 0,00 9,00 4,50 0,42 

Total 1.004,00 1.120,50 1.062,25 100,00 
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 Coleta urbana de resíduos 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos ocorria quatro vezes por semana nos 

domicílios, abrangendo todos os bairros, com periodicidade pré-definida conforme 

ajustado na contratação da empresa coletora. O município de Tuparendi apresentava 

coleta seletiva sendo segundas, quintas e sábados a coleta de orgânicos e rejeitos e 

nas terças-feiras a coleta do resíduo reciclável.   

O trajeto a ser percorrido está contido em mapa o qual fez parte do processo licitatório, 

sendo parte da composição de preço auferido aos serviços. Nas segundas feiras, além 

do trajeto na cidade e bairros era realizada a coleta nos distritos de Cinquentenário e 

Cerro Alto e nas localidades de São Marcos e São Roque. No Anexo IX (ver Capítulo 

VI do Volume III) consta o mapa do itinerário realizado pelo caminhão de coleta de 

resíduos. 

Após coletados, os RSU orgânicos e rejeitos eram destinados para a CRVR 

(Companhia Riograndense Valorização de Resíduos LTDA) e os resíduos recicláveis 

eram destinados a COOPERVIDA, ambas em Giruá. Os materiais recicláveis eram 

segregados e armazenados em fardos para posterior comercialização. Enquanto os 

resíduos orgânicos e rejeitos eram manejados/ transbordados para caminhão de 

transporte e destinados para o aterro sanitário da empresa CRVR.  

No Anexo XX (ver Capítulo VI do Volume III) encontram-se os contratos com as 

Empresa de coleta e transporte e com as empresas que recebe os resíduos, 

COOPERVIDA e NR 9 Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho e CRVR - 

Riograndense Valorização de Resíduos LTDA. O Quadro IV.25 apresenta as 

informações disponíveis sobre a coleta de resíduos domiciliares urbanos. 

Quadro IV.25 - Informações sobre a coleta de resíduos urbanos 

Responsável pela coleta NR 9 Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho 

Ocorre coleta seletiva? SIM 

Dias de coleta 
Seco:  terças-feiras 

Orgânico: segundas, quintas e sábados 

Tipo de veículo utilizado e capacidade 
de armazenamento 

Caminhão compactador com capacidade de 10 ton 

Número de trabalhadores que atuam 
na atividade 

04 

Extensão das rotas de coleta 
30 km cidade 

45 km interior 
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Quadro IV.25 - Informações sobre a coleta de resíduos urbanos 

Custo mensal do serviço R$ 20.163,80 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 Área de transbordo e/ou Central de Triagem e/ou Usina de 

Compostagem 

A área de transbordo, por definição, é o local onde os resíduos são depositados 

temporariamente para uma separação, muitas vezes manual, que visa diminuir a 

quantidade de material reciclável disposta em aterro sanitário, ou acúmulo dos rejeitos 

para posterior transporte em veículo de maior capacidade. As usinas de compostagem 

são locais licenciados e com infraestrutura necessária para o manejo, tratamento e 

reciclagem dos resíduos orgânicos, transformando-os em composto orgânico através 

de processos biológicos controlados sob condições aeróbias.  

O Município não possuía área de transbordo, os resíduos orgânicos/rejeitos e os 

resíduos recicláveis eram separados nas residências e encaminhados em dias 

separados aos seus respectivos destinos, nem usina de compostagem.  

A central de triagem estava localizada na COOPERVIDA para onde os resíduos 

recicláveis eram encaminhados, às terças-feiras, logo após o recolhimento. Os rejeitos 

resultantes desta triagem eram recolhidos as quintas-feiras e encaminhados, 

juntamente com os resíduos coletados no município naquele dia, para o aterro junto à 

empresa CRVR. 

O veículo contratado fazia o percurso de Tuparendi a Giruá uma vez em cada dia de 

coleta, num percurso de 39 km. Para a coleta eram feitos 30 km/dia para recolhimento 

dos resíduos na zona urbana. 

O Quadro IV.26 apresenta as informações disponíveis sobre o transbordo, central de 

triagem e usina de compostagem.  

Quadro IV.26- Informações sobre área de transbordo de resíduos sólidos 

Responsável pelas atividades de transporte 
NR 9 Engenharia Ambiental e 

Segurança do Trabalho 

Tipo e capacidade do veículo utilizado para 
transporte dos rejeitos 

Caminhão basculante capacidade de 7 
ton. 

Distância percorrida do município ao destino final 
(km) 

39 km 

Responsável pela disposição final dos rejeitos 
CRVR - Riograndense Valorização de 

Resíduos LTDA 

Endereço do aterro sanitário Giruá/RS 
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Quadro IV.26- Informações sobre área de transbordo de resíduos sólidos 

Número de trabalhadores que atuam no transporte 01 

Quantidade mensal de rejeitos destinados para 
aterro sanitário 

86 ton/mês 

Custo mensal da atividade de transporte R$ 1.389,02 

Custo mensal para disposição no aterro sanitário / 
aterro controlado / lixão 

R$ 9.612,22 

Custo por tonelada para disposição R$ 111,77 / ton 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria da Fazenda) 

 Transporte do rejeito e disposição final 

O transporte dos rejeitos que sobravam do processo de triagem que ocorria junto a 

COOPERVIDA, Cooperativa que recebe através de doação os resíduos recicláveis. 

Este transporte acontecia às quintas-feiras, quando do recolhimento dos resíduos que 

eram depositados junto a CRVR em Giruá e era feito com caminhão basculante pela 

empresa NR 9 Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho.  

Diante do volume reduzido de rejeitos, o mesmo era recolhido na passagem e 

depositado uma vez por semana junto a CRVR, sendo que o custo era computado 

junto com o valor dos demais resíduos que eram entregues junto a empresa. Até o 

momento, não foram identificados dificuldades e problemas nas atividades.  

No Anexo XX-C (ver Capítulo VI do Volume III) consta o contrato com a CRVR e no 

Anexo XX-D o termo de doação com a COOPERVIDA. 

 

7.4. GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 

Segundo o Artigo 7° da Lei Federal 11.445/2007 o serviço público de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos urbanos é composto pelas atividades de coleta, 

transbordo e transporte, triagem, para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, e de 

disposição final dos resíduos domiciliares já abordados no capítulo anterior.  

Neste capítulo serão abordados os serviços de varrição, capina e poda de árvores em 

vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública 

urbana.  
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 Serviço de Varrição e Capina de ruas e logradouros 

Os serviços e atividades relacionadas à limpeza pública estavam sob responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Eram executados os serviços de 

varrição, capina, corte de grama, recolhimento de podas particulares, poda de árvores 

em vias públicas e manutenção de praças e espaços públicos. A secretaria possuía 10 

garis, 01 motorista, 01 operador, 01 responsável pelos serviços.  

Os equipamentos disponíveis para realização dos serviços eram 01 caçamba com 

capacidade de 05 m³ e 01 trator pichirica adaptado para a realização dos serviços. O 

custo anual das atividades relacionadas aos serviços de limpeza pública era de R$ 

66.421,32 o que representava uma média mensal de R$ 5.535,11.  

O serviço de capina e varrição era realizado por 10 servidores que alternavam as 

atividades durante o ano. A capina manual ocorria normalmente nos meses de outubro 

e novembro e a varrição ocorria durante todo o ano, somente nas ruas centrais da 

cidade. O custo da atividade ocorria da compra de equipamentos, manutenções, 

equipamentos de proteção individual e pagamento de salários dos servidores.  

A extensão das vias em que foram realizados os serviços de capina e varrição ao 

longo do ano, era de 20 km e 25 km, respectivamente. 

O Quadro IV.27 apresenta as informações sobre o serviço de varrição e capina 

executados no município.  

Quadro IV.27- Informações sobre o serviço de varrição e capina 

Secretária responsável pela execução dos serviços 
de varrição e capina 

Secretaria de Obras e Trânsito 

Existe calendário estabelecido? Qual frequência 
realização dos serviços. 

Frequência diária conforme cronograma 
e necessidade 

Local de destino dos resíduos recolhidos Recuperação de cascalheiras 

Qual estimativa de volume recolhido mensalmente? 05 m³ 

Custo envolvido na atividade R$ 70.749,08 

Número de trabalhadores que atuam na atividade 08 

Extensão das vias (km) em que o serviço foi 
realizado 

25 km 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 
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 Resíduos de poda 

Os resíduos de poda são considerados resíduos não perigosos e não inertes, desde 

que não misturados com outros tipos de resíduos. Resíduos classificados nesta classe 

tem propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água 

segundo a ABNT NBR 10004 Resíduos Sólidos – Classificação.  

A falta de uma melhor gestão e controle deste tipo de resíduo, resultava em custos 

para disposição em aterros sanitários, ou tende a estimular o descarte irregular de 

outros tipos de resíduos pela população nos locais utilizados para acumulo pelas 

prefeituras municipais, resultando em depósitos irregulares e demandando custos para 

regularização e recuperação da área pela administração municipal. Este tipo de 

resíduo pode ser reaproveitado como lenha, utilizado na fabricação de utensílios de 

madeira ou como material seco em leiras de compostagem para tratamento de 

resíduos orgânicos.  

Os resíduos de poda eram de responsabilidade da Secretária Municipal de Obras. E 

estava definido um calendário para coleta de resíduos com orientações sobre a 

sistemática de poda e a disposição e os resíduos eram dispostos para coleta através 

da Lei Municipal 2.658 de 05 de agosto de 2015. Nesta lei também estão definidas as 

responsabilidades e penalidade que o munícipe pode sofrer no caso de não 

cumprimento. O período para realização das podas de responsabilidade da 

municipalidade também está definido nesta lei, sendo este de maio a julho. 

Para realização desta atividade a Prefeitura possuía 02 auxiliares gerais, um técnico, 

01 motorista e um operador, os resíduos eram dispostos em cascalheiras licenciadas 

como forma de remediação das áreas.  

Para coletas de resíduos fora do calendário pré-definido cobrava-se uma taxa de R$ 

60,00 para 5 m³ de carga, até 5 km de distância. E, taxa de R$ 84,00 de carga de 10 

m³ até 5 km de distância para o descarte, se o limite para disposição final exceder a 

quilometragem havia a taxa de R$ 5,50 km pelo quilômetro rodado.  
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Figura IV-163 - Ponto de destinação de 
resíduos de podas 

 
(Fonte –Prefeitura Municipal) 

Figura IV-164 - Ponto de destinação de 
resíduos de podas. 

 
(Fonte –Prefeitura Municipal) 

 

O Quadro IV.28 traz as informações existentes sobre o serviço de coleta e destino de 

podas no município.  

Quadro IV.28- Informações sobre o serviço de coleta de podas 

Secretária responsável pelo serviço de coleta Secretaria de Obras e Trânsito 

Existe calendário estabelecido? Qual frequência de coleta. Previsão recolhimento meses 
maio a julho 

Existe cobrança pelo serviço de coleta? Neste período é sem custos  

Local de destino dos resíduos coletados Cascalheiras em recuperação 

Ocorre reaproveitamento, tratamento ou reuso do material 
coletado? 

Sim – Recuperação de área 

Qual estimativa de volume coletado mensalmente? 3.000 kg ao mês 

Custo envolvido na atividade Sem estimativa 

Número de trabalhadores que atuam na atividade 03 

Extensão das rotas ou setores (km) 80 km ao mês 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 

7.5. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

São resíduos gerados em construções civis, reformas e demolições.  

Estes materiais são classificados de acordo com as Resoluções CONAMA nº 

307/2002, 348/2004 e 431/2011: 

• Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 
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- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 

- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações tais 

como componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de 

revestimento etc.), argamassa e concreto; 

- de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.), produzidas nos canteiros de 

obras; 

• Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

• Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 

• Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos, amianto e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros. 

No Município de Tuparendi a Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Volumosos é normatizado através da Lei Nº 2.658 de 05 de agosto de 2015 

e prevê que os resíduos gerados no município devem ser destinados às áreas 

indicadas em projetos aprovados pelos órgãos ambientais respectivos e terá por 

objetivo a triagem, reutilização, reciclagem, reservação ou destinação mais adequada, 

conforme legislação federal específica.  

Desta forma, o Município abriu Edital para que as empresas se cadastrassem e, 

disponibiliza em seu site a relação de empresas cadastradas com seus respectivos 

contatos.  

A responsabilidade pela gestão dos resíduos eram os geradores de resíduos de 

construção civil e as disposições e penalidades estão previstas na Lei Municipal. 

O Quadro IV.29 apresenta de forma resumida as informações existentes sobre o 

serviço de coleta e destino dos entulhos e materiais de construção coletados no 

município.  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

224 

Quadro IV.29- Informações sobre o serviço de coleta de materiais de construção 

Secretária responsável pelo serviço de coleta 
Serviços sob a 

responsabilidade do gerador 

Existe calendário estabelecido? Qual frequência de coleta. - 

Existe cobrança pelo serviço de coleta? - 

Local de destino dos resíduos coletados Empresa Credenciada 

Ocorre reaproveitamento, tratamento ou reuso do material 
coletado? 

Sim, Empresa credenciada 

Qual estimativa de volume coletado mensalmente? Sem estimativa 

Custo envolvido na atividade - 

Número de trabalhadores que atuam na atividade - 

Extensão das rotas ou setores (km) - 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 

7.6. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Conforme Resolução CONAMA nº 358/2005 e Resolução da Diretoria Colegiada da 

ANVISA – RDC nº 222/2018, considera-se resíduos de serviços de saúde (RSS) 

aqueles gerados em instituições de atendimento à saúde humana e animal, inclusive 

os serviços de assistência domiciliar; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; 

necrotérios, funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamamento 

(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e 

farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na 

área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 

farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; 

serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentro outros afins. 

Os locais onde são gerados resíduos no município eram: Hospital CAMS, Unidades 

Básicas de Saúde, Farmácias, Laboratórios, Consultórios Odontológicos e Inspetoria 

Veterinária. As Unidades Básica de Saúde tinham abrigos próprios para descarte 

destes resíduos, sendo que os outros estabelecimentos gerenciavam seu próprio 

resíduo. 

O serviço de recolhimento dos resíduos nos estabelecimentos de responsabilidade do 

município era terceirizado, de acordo com o estabelecido no contrato com a empresa 

de coleta de resíduos de Saúde Aborgama do Brasil Ltda, localizada em Triunfo, 

disponível no Anexo XX–B (ver Capítulo VI do Volume III). 
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Os materiais eram acondicionados em embalagens adequadas a cada tipo de material 

e, posteriormente, acondicionadas em bombonas plásticas, para o recolhimento da 

empresa. A coleta destes resíduos era feita a cada 15 dias pela empresa terceirizada, 

que fazia o tratamento e o descarte final dos mesmos. O Quadro IV.30 apresenta as 

informações sobre os resíduos dos serviços de saúde sob responsabilidade da 

municipalidade.  

Quadro IV.30- Informações sobre os resíduos dos serviços de saúde 

Empresa responsável pela coleta Aborgama do Brasil 

Secretária responsável por acompanhar o serviço 
de coleta 

Mariliane Viana Prusse 

Qual frequência de coleta Quinzenalmente 

Local de armazenamento dos resíduos gerados Unidades de saúde e secretaria de saúde 

Custo mensal do serviço de coleta R$ 475,00 

Qual estimativa de volume coletado mensalmente 500L 

Vigência do contrato 22/06/2019 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social) 

 

7.7. RESÍDUOS ESPECIAIS 

Em esfera federal, a Lei nº 12.305/2010, denominada Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, prevê em seu Art. 33° que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa 

dos produtos após seu uso, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, dos seguintes tipos de produtos: 

• agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento; 

• pilhas e baterias; 

• pneus; 

• óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

• lâmpadas fluorescentes e seus componentes; 

• produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

A logística reversa pode ser definida como o instrumento de desenvolvimento 

econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou 

outra destinação final ambientalmente adequada. 
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As Leis pertinentes aos resíduos cabíveis de logística reversa são citadas nas tabelas 

abaixo, sendo a primeira das legislações de âmbito federal e a segunda de âmbito 

estadual. 

Quadro IV.31- Principais legislações federais relativas aos resíduos especiais 

Resíduos Legislação 

Todos os especiais Lei N° 12.305 de 2 de agosto de 2010 

Pilhas e baterias 
Resolução CONAMA nº 401 de 4 de novembro de 2008 

Resolução CONAMA nº 424 de 22 de abril de 2010 

Óleo lubrificante 
Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005 

Resolução CONAMA nº 450 de 06 de março de 2012 

Pneus 
Resolução CONAMA nº 258 de 26 de agosto de 1999 

Resolução CONAMA nº 301 de 21 de março de 2002 

Agrotóxicos 

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989 

Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000 

Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003 

Quadro IV.32- Principais legislações estaduais relativas aos resíduos especiais 

Resíduos Legislação 

Todos os especiais 

Lei nº 11.520 de 03 de agosto de 2000 

Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356 de 01 de abril de 1998 

Agrotóxicos 
Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356 de 01 de abril de 1998 

Pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes 

Lei nº 11.019 de 23 de setembro de 1997 

Lei nº 11.187 de 07 de julho de 1998 

Lei nº 13.401 de 30 de março de 2010 

Óleo lubrificante 
Portaria 016, de 20 de abril de 2010 

Portaria 093, de 26 de outubro de 2011 

 

No município de Tuparendi o gerenciamento dos resíduos especiais ocorria conforme 

segue: 

Agrotóxicos: as empresas que comercializam os agrotóxicos faziam a coleta das 

embalagens anualmente. Recebiam as embalagens dos agricultores (limpas, 

perfuradas e com as tampas separadas). Depois eram enviadas para as empresas 

que reciclam as embalagens de acordo com a lei vigente. 

Pilhas e baterias: o Município realizava campanhas de recolhimento nas escolas e 

repartições públicas, destinando a empresas especializadas para descontaminação 

das mesmas, de acordo com a lei vigente. 
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Pneus: as empresas armazenavam os pneus velhos e destinavam para reciclagem. 

Óleos Lubrificantes: os postos de combustíveis armazenavam os óleos lubrificantes e 

embalagens usadas, em recipientes adequados, e destinavam as empresas 

recicladoras, que fazem a coleta periodicamente dos produtos. 

Com relação às oficinas mecânicas, em geral, a destinação dos óleos lubrificantes e 

embalagens usados nem sempre tem um destino adequado, situação que deverá ser 

trabalhada. 

Lâmpadas fluorescentes: o Município realizava campanhas anuais junto à população, 

sobre a forma adequada de armazenamento e conservação das mesmas. O Município 

contatava com uma empresa especializada para efetuar a coleta em dias 

estabelecidos antecipadamente. A empresa disponibilizava um caminhão e fazia a 

cobrança para encaminhar ao destino final para a descontaminação das mesmas, de 

acordo com a lei vigente. 

Produtos eletrônicos: o Município realizava campanhas anuais junto a população, 

sobre a forma adequada de armazenamento e conservação das mesmas. O Município 

contatava com uma empresa especializada para efetuar a coleta em dias 

estabelecidos antecipadamente. A empresa disponibilizava um caminhão e fazia o 

recolhimento, sem custos, e destinava a empresas de reciclagem, de acordo com a lei 

vigente. 

 

7.8. RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

Os resíduos agrossilvopastoris são definidos na Lei 12.305, no seu artigo 13, como os 

gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades. São os resíduos gerados nos setores da 

agricultura pecuária, silvicultura e agroindústrias primárias associadas.  

No município de Tuparendi os resíduos gerados nas atividades de suinocultura, 

bovinocultura e avicultura são regrados pela Lei Municipal 2.392/2015, licenciados 

pela Secretária Municipal de Meio Ambiente e fiscalizados pelo mesmo setor.  

O Quadro IV.33 apresenta as informações disponíveis relativas às atividades 

agrossilvopastoris desenvolvidas no município, tipo de resíduo gerado e o destino 

dado aos respectivos resíduos.  
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Quadro IV.33- Tipos de atividades agrossilvopastoris e resíduos gerados 

Tipos de 
atividades 

desenvolvidas 
Resíduos gerados 

Estimativa de 
volume gerado 

Destino dos resíduos 

Criação de suínos 
Embalagens de 

remédios 

Dependente de 
levantamento 

específico. 

Para os produtores que são 
integrados, a empresa faz o 

recolhimento e destinação das 
embalagens de remédios, 

seringas e agulhas. 

Criação de suínos Estrume 
160.000 litros de 
dejetos de suíno 

líquido/dia. 

A destinação é feita após o 
período de cura (120 dias) 
destinado ao solo a fim de 

fonte de adubação. 

Produção de 
grãos 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Dependente de 
levantamento 

específico 

Destinação para pontos de 
venda, que fazem o 

recolhimento e destinação 
final. 

Produção de 
grãos 

Sacas de plásticos de 
papel para 

armazenamento de 
adubo e sementes. 

100.000 
embalagens 

Destinação não conhecida, 
armazenamento precário e 
poucas alternativas para 
devolução em pontos de 
comercialização (logística 

reversa não eficiente nesse 
caso). 

Produção leiteira 
Embalagens de 

remédios 

Dependente de 
levantamento 

específico 

Destinação não conhecida, 
armazenamento precário e 
poucas alternativas para 
devolução em pontos de 
comercialização (logística 

reversa não eficiente nesse 
caso). 

Produção leiteira Estrume 480.000 kg/dia 

Destinação em alguns casos in 
natura em outros curtidos em 
áreas agrícola como fonte de 

adubação. 

Desdobramento 
de madeira e 

serrarias 

Serragem e 
costaneiras 

3m3/dia 
Destinação às empresas que 

reutilizam para queima ou para 
cama de bovinos ou aves. 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) 

 

7.9. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

Os resíduos dos serviços de saneamento são os lodos gerados nas estações de 

tratamento de água (ETA), estações de tratamento de esgoto (ETE) e fossas sépticas 

de sistemas domiciliares individuais, os insumos utilizados nas operações das 

estações, e o material retirado dos sistemas de micro e macrodrenagem pluvial em 

manutenções corretivas ou preventivas. 
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O município não possuía estações de tratamento de água e de esgotos sanitários, 

assim, não possuía volume constante de lodo gerado nestas operações. A limpeza de 

fossas sépticas, quando ocorria, partia por iniciativa dos moradores que deveriam 

contratar empresas especializadas para realizar este tipo de serviço e eram 

responsáveis pelo correto destino do lodo.  

Quanto à manutenção e limpeza das canalizações destinadas a drenagem pluvial, 

somente ocorria quando as mesmas apresentavam problemas e o material era 

depositado para recuperação de cascalheiras licenciadas. 

 

7.10. RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Segundo a Lei 12,305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos 

industriais são classificados como “gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais” (BRASIL, 2010). A Resolução CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, 

dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

No município de Tuparendi estavam instaladas as indústrias do setor metal mecânico, 

indústrias de instrumentos musicais, indústrias de artefatos em metal, indústria de 

produção de detergentes e desinfetantes, indústria de móveis em madeira, produção 

de vestuário e indústria alimentícia. 

Conforme o porte da empresa acontecia o licenciamento ambiental, sendo que, 

algumas eram licenciadas no âmbito municipal (Secretaria municipal de agricultura e 

meio ambiente) e outras no âmbito federal (FEPAM).  

No momento do licenciamento das atividades industriais era exigida a elaboração de 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e as etapas de gerenciamento eram 

acompanhadas e fiscalizadas pela equipe de licenciamento ambiental da Prefeitura 

municipal de Tuparendi, a qual busca o cumprimento do estabelecido no 

licenciamento. 

O Quadro IV.34 apresenta as informações disponíveis relativas as atividades 

industriais desenvolvidas no município, tipo de resíduo gerado, volume e o destino 

dado aos respectivos resíduos. O município de Tuparendi não possuía estimativa de 

volume gerado por atividade. 
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Quadro IV.34- Tipos de atividades industriais e resíduos gerados 

Atividades industriais Resíduos gerados Destino dos resíduos 

Metal mecânico. 

Sucata de metais 
ferrosos. 

Destinação para empresas que 
reutilizam o material. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Indústria de instrumento 
musicais. 

Serragem, farelo e pó de 
couro. 

Destinação para terceiros que destinam 
a madeira ou Coleta seletiva pública, 

destinação para reciclagem em central 
de triagem. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Indústrias de artefatos 
em metal. 

Sucata de metais 
ferrosos. 

Destinação para empresas que 
reutilizam o material. 

Embalagens metálicas 
(latas vazias). 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Indústria de produção de 
detergentes e 
desinfetantes. 

Filmes e pequenas 
embalagens de plástico. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Produção de vestuário. 

Resíduos de materiais 
têxteis, aparas, retalhos 

de couro atanado. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Indústria alimentícia. 

Resíduos orgânico de 
processo (sebo, soro, 

ossos, sangue, outros da 
indústria alimentícia, 

etc). 

Coleta seletiva pública, destinação para 
aterro sanitário. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

Resíduos de restaurante 
(restos de alimentos) 

Destinação para consumo animal, ou 
Coleta seletiva pública, destinação para 

aterro sanitário. 

Indústria de móveis em 
madeira. 

Serragem, farelo e pó de 
couro. 

Destinação para terceiros que destinam 
a madeira ou Coleta seletiva pública, 

destinação para reciclagem em central 
de triagem. 

Resíduos de papel e 
papelão. 

Coleta seletiva pública, destinação para 
reciclagem em central de triagem. 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) 
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7.11. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NAS 
ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO 

As coletas feitas em aglomerados rurais ocorriam na segunda-feira, nas comunidades 

de São Marcos e São Roque, os resíduos recolhidos nessas oportunidades eram os 

recicláveis, o caminhão usado era do tipo compactador e normalmente a empresa que 

executava a coleta deslocava 4 colaboradores para o trabalho, sendo um motorista e 

três coletores. 

Não ocorria um programa de recolhimento de resíduos em todas as comunidades 

rurais do município, sendo efetuado uma vez por semana nas comunidades de São 

Marcos e São Roque por empresa terceirizada, as demais careciam de cobertura no 

recolhimento de lixo seco. 

 

 Gerenciamentos de resíduos sólidos domiciliares nas localidades 

rurais 

O gerenciamento dos resíduos sólidos na área rural no município de Tuparendi estava 

sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e Trânsito e era realizado por empresa 

terceirizada.   

O contrato firmado com a Empresa NR9 Engenharia Ambiental e Segurança no 

Trabalho, responsável pela coleta e transporte dos resíduos até o aterro sanitário da 

CRVR em Giruá.  

O recolhimento destes ocorria às segundas feiras quando do recolhimento na sede do 

município, bairros e distritos. O recolhimento dos resíduos, até o momento de 

elaboração do diagnóstico, estava restrito aos aglomerados rurais de São Marcos e 

São Roque, quando do recolhimento nos distritos de Cinquentenário e Cerro Alto. Os 

resíduos coletados eram todos os que a população dos distritos e das localidades 

descartavam. 

Nas demais localidades não ocorria um programa de recolhimento de resíduos 

organizado, sendo que havia intenção e pedido das comunidades para que este 

recolhimento acontecesse ao menos uma vez por mês.  

O Quadro IV.35 apresenta de forma resumida as informações sobre o manejo dos 

resíduos gerados na zona rural do município.  
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Quadro IV.35- Informações sobre coleta na zona rural do município 

Frequência de coleta nas áreas rurais do município 1 vez na semana 

Dias de coleta Segunda-feira 

Extensão das rotas de coleta no interior (km) 

Rota: São Roque, São Marcos, Cinquentenário e Cerro 
Alto 

180 km mês  

Quantidade de pessoas que executam as atividades de 
coleta 

04 

Tipo de veículo utilizado para coleta Caminhão compactador 

Secretaria / Empresa responsável 
NR9 Engenharia Ambiental e 

Segurança no Trabalho  

Tipo de resíduo coletado 

(   ) Orgânico 

( x) Rejeito 

( x ) Reciclável 

Quantidade de resíduos coletados por rota ou mensal 
(kg ou volume/número de caçambas) 

Coletado junto com os demais 
resíduos  

Local para onde são destinados os resíduos coletados CRVR - Giruá 

É cobrada taxa dos moradores? Qual valor? Da zona rural não 

Custo para realização dos serviços de coleta de resíduos 
na área rural 

Não há estimativa 

Custo para disposição final dos resíduos coletados na 
área rural 

São depositados juntamente com 
os demais coletados 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Planejamento/Obras) 

Obs.: Anteriormente os resíduos do interior eram coletados às terças-feiras junto com 

o recolhimento dos resíduos recicláveis, mas devido à questão de rota e por estar 

sujeito ter que aumentar o número de viagens para o transporte, optou-se por 

transferir o dia para a segunda-feira. Esta situação era provisória até se estabelecer 

uma campanha para que o interior passe a encaminhar somente os resíduos 

recicláveis, pois ainda estava sendo observada muita mistura na destinação dos 

resíduos. 

 

 Situação econômico-financeira do serviço de manejo de resíduos 

sólidos nas áreas rurais do município 

Os dois distritos urbanizados do município Cinquentenário e Cerro Alto recebiam o 

serviço de recolhimento de resíduos e pagavam taxa de limpeza urbana juntamente 

com o IPTU. As demais comunidades como São Marcos e São Roque estavam 

inclusas no roteiro e não pagavam taxa referente ao serviço de manejo de resíduos 

sólidos. 
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A Prefeitura Municipal incluiu os custos da atividade de coleta e transporte com 

posterior destino final juntamente no contrato geral firmado com a NR9 Engenharia 

Ambiental e Segurança do Trabalho e a CRVR que recebe os resíduos. 

 

7.12. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DOS SERVICOS DE 
LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Código Tributário do Município de Tuparendi, Lei Municipal nº 1.101, de 26 de 

dezembro de 1991, prevê a Taxa de Serviços Urbanos, para custear os serviços de 

remoção de lixo, de limpeza das ruas e conservação de logradouros. O total de 

receitas obtidas com a Taxa de Serviços Urbanos no ano de 2017 foi de R$ 

428.793,99.  

A taxa da coleta de lixo, conforme Lei Complementar 007 de 29 de dezembro de 2015, 

estabelece taxa para coleta diária e periódica. Sendo que o Município oferece os 

serviços de forma periódica estabelece que a taxa de uso residencial varia de 0,104 

até o limite máximo de 18 VRM. A taxa de Uso Comercial e prestação de serviço varia 

de 0,130 a 23 VRM e de Uso Industrial varia de 0,156 a 27 VRM. Este enquadramento 

dá-se através da definição do uso do projeto. 

A taxa de limpeza e conservação de logradouros, conforme Lei Complementar 007 de 

29 de dezembro de 2015, estabelece taxa de cobrança anual por metro de testada 

linear no valor de 0,104 VRM. 

Já o custo mensal no ano de 2018 com a coleta e transporte dos resíduos era de R$ 

20.163,80 por mês, serviço prestado pela empresa NR9 ASSESSORIA AMBIENTAL 

LTDA - EPP. A disposição no aterro sanitário realizada junto a CRVR – Companhia 

Riograndense de Valorização de Resíduos de Giruá demandava uma despesa média 

de R$ 9.000,00 ao Município. Considerando os valores mensais informados, o custo 

anual total para coleta e disposição dos resíduos urbanos era de R$ 349.965,00.  

O Quadro IV.36 apresenta os custos relacionados aos serviços de manejo de resíduos 

e as receitas previstas e efetivamente recebidas.  

Quadro IV.36- Custos e receitas relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos 

Taxa cobrada por domicílio Depende da área construída 

N° de domicílios 3.178   

Total previsto (2018) R$ 453.988,79 

Total recebido até momento (2018) R$ 353.663,81 
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Quadro IV.36- Custos e receitas relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos 

Índice de inadimplência  22,10% 

Resíduos sólidos domiciliares urbanos/rurais 

Atividade Custo (R$/ano) 

Coleta R$ 98.256,72 

Transporte R$ 143.708,88 

Disposição R$ 108.000,00 

Custo per capita  R$ 58,32 hab 

Custo por tonelada de resíduo R$ 107,50/ton 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

Atividade Custo (R$/ano) 

Coleta – Transporte – Tratamento e Disposição  

Serviços de Limpeza Pública 

Resíduos da construção civil 

Atividade Custo (R$/ano) 

Coleta EMPRESA ATRAVÉS DE CHAMADA PÚBLICA 

Disposição  

Resíduos de poda 

Atividade Custo (R$/ano) 

Coleta - 

Disposição - 

Varrição e capina de ruas  R$ 70.749,08  

Capina de ruas  

Últimos investimentos realizados Instalação de lixeiras – [ano] R$ 50.000,00 

Valor e fonte dos recursos captados para 
investimentos manejo dos resíduos sólidos  

Fonte Recursos IPTU 

R$ 346.566,90  

Valor e fonte dos recursos captados para 
investimentos limpeza pública 

Fonte Recursos IPTU 

R$ 50.615,55 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria da Fazenda) 

 

 Análise da situação econômico-financeira dos serviços de 

limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos na área urbana 

do município 

O contrato de prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos prevê o 

fornecimento de dados referente aos resíduos coletados e transportados, assim o 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

235 

município possuía um controle sobre os serviços e realizava uma fiscalização quanto a 

qualidade dos serviços prestados, além de possuir dados da quantidade de resíduos 

gerados, sendo pago um valor fixo, conforme contrato elaborado levando em conta a 

quilometragem percorrida.  

Para os serviços de disposição final dos resíduos orgânicos/rejeitos junto a CRVR – 

Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos de Giruá era pago por tonelada 

de resíduo depositado. E para a COOPERVIDA/RS – Cooperativa de Trabalho 

Reciclando pela Vida Ltda eram encaminhados os resíduos recicláveis em forma de 

doação a Cooperativa.  

Quanto à questão dos custos, as receitas totalizaram R$ 397.182,45 no ano de 2017, 

sendo o custo mensal de R$ 36.324,42 totalizando os custos R$ 435.893,09. Assim, o 

serviço apresentou um déficit de 19,81 %. 

Através de estudos de amostragens feitas até o momento de elaboração do 

diagnóstico, observou-se a necessidade de intensificar as campanhas de educação 

ambiental a fim de que aconteça a correta separação dos resíduos. Da mesma forma, 

a realização de campanhas para a utilização dos resíduos orgânicos através de 

compostagem a fim de melhoria nos aspectos ambientais, diminuição de custos com 

coleta e transporte dos resíduos, bem como condições de estender a coleta a setores 

ainda não atendidos com o recolhimento dos resíduos, conforme solicitado pela 

população nas reuniões da Setorial de Mobilização Social. 

 

7.13. INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE 
SANEAMENTO– SNIS 

A relação de indicadores apresentados da Tabela IV.34 a Tabela IV.40 faz parte do 

relatório Diagnóstico Anual de Resíduos Sólidos, gerado a partir dos dados fornecidos 

órgãos municipais responsáveis pelo manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Estes dados devem ser confrontados e confirmados com as informações obtidas junto 

aos técnicos e servidores que atuam nestas empresas. A população do município 

atendida também é uma importante fonte sobre a eficiência e qualidade do serviço 

prestado, e seu relato pode servir para questionamento ou confirmação dos 

indicadores. 
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O intuito de utilizar os indicadores do SNIS é produzir uma referência inicial a partir do 

sistema de informação utilizado em nível nacional e, devido ao caráter anual de 

divulgação, demonstrar a dinâmica e evolução dos indicadores ao longo do tempo.  

O procedimento para a alimentação de bancos de dados e seu ordenamento é 

contínuo, para o qual há que se designar uma instância e equipe para seu 

acompanhamento e monitoramento. Este procedimento anual de alimentação do 

banco de dados nacional é de responsabilidade do órgão municipal responsável pelo 

manejo de resíduos sólidos urbanos, que no caso do município de Tuparendi, está sob 

responsabilidade da Secretaria da Administração.  

No endereço eletrônico a seguir, http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-

2015/residuos-solidos, é possível consultar o cronograma de coleta de dados do 

SNIS, perguntas frequentes, glossários e manuais para preenchimento correto da 

Coleta de Dados. 

http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos
http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos
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Tabela IV.34 - Informações financeiras sobre Resíduos Sólidos Urbanos - SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

FN208 
Despesa total com o serviço de coleta 

de RDO e RPU 
R$/ano 363.015,99 340.994,55  303.363,69 271.374,16 128.418,60 128.418,60 120.744,00 

FN211 Despesa total com a coleta de RSS R$/ano 4.788,00 4.180,60  12.042,17 12.677,73 7.626,59 6.151,92 9.840,00 

FN214 
Despesa total com o serviço de 

varrição 
R$/ano 102.400,00 96.200,00  82.680,00 78.900,00 71.818,00 181.000,00 110.000,00 

FN218 
Despesa dos agentes públicos 

executores de serviços de manejo de 
RSU 

R$/ano 214.400,00 201.400,00  180.200,00 170.900,00 155.818,00 181.000,00 144.000,00 

FN219 
Despesa com agentes privados 

executores de serviços de manejo de 
RSU 

R$/ano 367.803,99 345.175,15  315.405,86 284.051,89 136.045,19 134.570,52  

FN220 
Despesa total com serviços de manejo 

de RSU 
R$/ano 582.203,99 546.575,15  495.605,86 454.951,89 291.863,19 315.570,52 144.000,00 

FN221 
Receita orçada com a cobrança de 
taxas e tarifas referentes à gestão e 

manejo de RSU 
R$/ano 250.000,00 150.000,00  123.347,23 120.000,00 105.000,00 0 0 

FN222 
Receita arrecadada com taxas e 

tarifas referentes à gestão e manejo 
de RSU 

R$/ano 315.452,02 239.852,51  102.530,00 96.727,30 79.433,18 114.731,52 134.890,00 

 

Tabela IV.35 - Indicadores sobre coleta domiciliar e pública – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

IN014 
Taxa de cobertura do serviço de coleta 

domiciliar direta (porta-a-porta) da população 
urbana do município 

percentual 100 100 98,67 98,13 100    

IN015 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO 

em relação à população total do município 
percentual 90,93 90,97 90,52 90,04 85,6 84,9 83,1 80,2 

IN016 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO 

em relação à população urbana 
percentual 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabela IV.35 - Indicadores sobre coleta domiciliar e pública – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

IN021 
Massa coletada (RDO + RPU) per capita em 

relação à população urbana 
Kg/hab./dia 1,44 1,43 1,33 1,32 1,3 1,25 0,86 0,84 

IN023 Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO 
+ RPU) 

R$/t 131,05 123,1  117,13 109,87 53,51 77,69  

IN024 
Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + 

RPU) no custo total do manejo de RSU 
percentual 62,35 62,39  61,21 59,65 44 40,69  

 

Tabela IV.36 - Indicadores sobre coleta seletiva e triagem – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 

IN030 
Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-

porta em relação à população urbana do município 
percentual 97,56 97,08 100 98,13 100 

IN031 
Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total 
(RDO + RPU) coletada 

percentual 2,85 2,8 3,09 2,14 2,31 

IN053 
Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de 
resíduos sól. Domésticos 

percentual 16,28 16,28 17,18 8,83 9,54 

IN054 
Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via 

coleta seletiva 
Kg/habitante/ano 53,04 52,78 52,52 26,87 27,68 

 

Tabela IV.37 - Indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

IN043 
Custo unitário médio do serviço de varrição 

(prefeitura + empresas contratadas) 
R$/Km  160,33  137,8 89,66 81,61 1.311,59 

IN046 
Incidência do custo do serviço de varrição no custo 

total com manejo de RSU 
percentual 17,59 17,6  16,68 17,34 24,61 57,36 
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Tabela IV.38 - Informações sobre coleta domiciliar e pública - SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

CO111 
Quantidade total de RDO coletada por todos os 

agentes 
Tonelada/ano 1.720,00 1.720,00 1.630,00 1.630,00 1.510,00 1.440,00 1.200,00  

CO115 
Quantidade total de RPU coletada por todos os 

agentes executores 
Tonelada/ano 1.050,00 1.050,00 960 960 960 960 453  

CO119 
Quantidade total de RDO e RPU coletada por 

todos os agentes 
Tonelada/ano 2.770,00 2.770,00 2.590,00 2.590,00 2.470,00 2.400,00 1.653,00  

CO134 
Percentual da população atendida com frequência 

diária 
percentual 0 0 0 0 0 0 0 0 

CO135 
Percentual da população atendida com frequência 

de 2 ou 3 vezes por semana 
percentual 70 70 70 70 70 70 90 100 

CO136 
Percentual da população atendida com frequência 

de 1 vez por semana 
percentual 30 30 30 30 30 30 10 0 

CO147 
População rural do município atendida com 

serviço de coleta de RDO 
Habitantes       1.239 1.239 

CO162 
Valor contratual (preço unitário) do serviço de 

aterramento de RDO e RPU 
R$/tonelada 223,31 209,76 228,85     0 

 

Tabela IV.39 - Informações sobre coleta seletiva e triagem – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

CS001 Existe coleta seletiva no município? Sim/Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

CS009 Quantidade total de materiais recicláveis recuperados Toneladas/Ano 79 77,5 80 55,5 57 0   

CS010 Quantidade de papel e papelão recicláveis recuperados Toneladas/Ano 19 18 20 12,5 12 0  0 

CS011 Quantidade de plásticos recicláveis recuperados Toneladas/Ano 16 16 15 15 15 0  0 

CS012 Quantidade de metais recicláveis recuperados Toneladas/Ano 23,5 24,5 25 9 10 0  0 
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Tabela IV.39 - Informações sobre coleta seletiva e triagem – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

CS013 Quantidade de vidros recicláveis recuperados Toneladas/Ano 3,5 4 5 11 12 0  0 

CS014 Quantidade de outros materiais recicláveis recuperados Toneladas/Ano 17 15 15 8 8 0   

CS026 Qtd. Total recolhida pelas agentes executores da coleta seletiva Toneladas/Ano 280 280 280 144 144    

CS053 Há empresas contratadas para a prestação do serviço de coleta seletiva? Sim/Não Sim Sim       

 

Tabela IV.40 - Informações sobre resíduos de logística reversa – SNIS 

Indicador Descrição Unidade 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

OS009 
Execução de coleta diferenciada de pneus velhos 

pelo agente público 
Sim/Não Não Não Não Não Não Sim  

OS010 
Execução de coleta diferenciada de pilhas e 

baterias pelo agente público 
Sim/Não Não Não Não Não Não Não  

OS011 
Execução de coleta diferenciada de resíduos 

volumosos pelo agente público 
Sim/Não Não Não Não Não Não   

OS040 Execução de poda de árvores pelo agente público Sim/Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

OS047 
Execução de coleta diferenciada de lâmpadas 

fluorescentes pelo agente público 
Sim/Não Não Não Não Não Não   

OS050 
Execução de coleta diferenciada de resíduos 

eletrônicos pelo agente público 
Sim/Não Não Não Não Não Não   
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7.14. ÁREAS IMPACTADAS POR DESCARTE DE RESÍDUOS 

A recuperação das áreas de antigos lixões exige um conjunto de medidas que devem 

ser implementadas para a remediação e atenuação do potencial poluidor do material 

acumulado nestas áreas. A recuperação total da área para as condições anteriores ao 

uso para disposição dos resíduos, em geral, é impossível devido ao volume de 

resíduos depositados ao longo dos anos. O conjunto de medidas a serem 

implementadas, elencadas pela publicação Brasil (2015), são:  

• Diagnóstico ambiental e social; 

• Controle operacional; 

• Recuperação ambiental com técnica adequada à área; 

• Assistência social aos catadores;  

• Monitoramento e controle ambiental.  

O município de Tuparendi no ano de 1999 elaborou projeto para construção de uma 

Central de Triagem e Compostagem Resíduos Sólidos Urbanos, estabelecendo um 

Consórcio Intermunicipal com o município de Tucunduva, no intuito de buscar recursos 

financeiros junto a FUNASA. Houve aquisição de área, com 44.133,83 m², em 

Campininha, na RS 305, em Tuparendi, ficando a seis quilômetros do trevo de acesso 

de Tuparendi, espaço intermediário entre os dois municípios e favorável aos mesmos 

e que no futuro não viesse a exigir maiores despesas com a operação dos serviços e o 

transporte dos resíduos.   

No transcorrer, com alterações na estrutura da FUNASA, os municípios resolveram 

alterar o projeto e dividi-lo em três fases, bem como buscar apoio financeiro através de 

emendas de orçamento, sendo que, para a primeira fase foram liberados recursos 

financeiros e fora construída a parte inicial de infraestrutura, cercamento, arruamento.  

Neste momento, encerrou-se o mandato das administrações e as novas decidiram por 

terceirizar a área para uma empresa que, ignorando o que continha nas licenças 

ambientais, transformou o espaço em um receptor de resíduos sem nenhum controle. 

Transformando o espaço em um lixão.  

Houve questionamento judicial, com ajuizamento, sendo o Município de Tuparendi 

parte Autora, de ação para responsabilização dos efeitos nocivos ao meio ambiente; 

cuja demanda tramita na justiça até os dias atuais, processo de número 
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028/1.10.0002312-1, estando este último processo tramitando no Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, em grau de apelação, feito de número 70077142065. 

Atualmente, ressalte-se que o local está interditado por força da liminar prolatada nos 

autos da supracitada ação, não havendo mais o depósito de resíduos a céu aberto, 

estando aquela região completamente abandonada. 

Por oportuno, o Município de Tuparendi é Réu na Ação Civil Pública número 

028/1.14.0006217-5 (processo que tramita em segredo de justiça), movida pelo 

Ministério Público, a qual objetiva a condenação solidária não só de Tuparendi, como 

também de demais outros Municípios, Empresas e Pessoas Físicas envolvidos no 

descarte de resíduos no Aterro de Campininha, no sentido de reparar o dano 

ambiental ocorrido. Referida demanda está na fase de instrução processual, 

aguardando a realização de audiência de conciliação, instrução e julgamento. 

A área do Aterro Sanitário está localizada entre as comunidades de Campininha e 

Barracão nas coordenadas 27º, 42’, 12, 29” S 54º,29’, 06, 86” O, ocasionando 

contaminação ao solo e ao ambiente devido ao chorume que produz. Na oportunidade 

da reunião de Mobilização Social, a comunidade manifestou sua indignação por nada 

ainda ter sido resolvido, uma vez que a questão está judicializada. 

 

7.15. GERADORES SUJEITOS À PLANO ESPECÍFICO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O artigo 20 de Lei 12.305 de 2010 estabelece que “estão sujeitos à elaboração de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos” os geradores de resíduos de serviços de 

saneamento básico, resíduos industriais, resíduos dos serviços de saúde e resíduos 

de mineração.  

Além destes, os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que gerem 

resíduos perigosos ou que pelo volume ou composição, não sejam comparados aos 

resíduos domiciliares, as empresas de construção civil, portos, aeroportos, terminais 

alfandegários e ferroviários, passagens de fronteira e responsáveis por atividades 

agrossilvopastoris (atividades agropecuárias e silviculturais – se exigido por órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa) também estão sujeitos à elaboração 

de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

O Quadro IV.37 traz uma relação de empreendimentos localizados na área do 

município que possuem, ou estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos das suas atividades.  
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Quadro IV.37 – Relação de empreendimentos sujeitos à elaboração de Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Empreendimento Atividade 

Posto de Combustíveis e Trocas de óleo e lavagem de veículos. 

Oficinas Mecânicas Trocas de óleo e descarte de peças. 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Meio Ambiente) 

 

7.16. ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES ATUANTES 
NO MUNICÍPIO 

No município de Tuparendi não existiam associações e/ou cooperativas de catadores 

e recicladores, nem catadores autônomos que atuavam na coleta. 

 

7.17. ANÁLISE DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NA ZONA URBANA E RURAL 

O serviço de coleta de resíduos na zona urbana, realizado por uma empresa 

terceirizada, ocorria de forma satisfatória. Os problemas observados se encontravam 

na separação correta e dos dias de coleta por parte da população, principalmente na 

região dos arredores e bairros da cidade. 

O contrato de prestação do serviço de coleta e transporte de resíduos previa o 

fornecimento de dados referente aos resíduos coletados e transportados, assim, o 

município possuía controle sobre o serviço e realizava a fiscalização quanto à 

qualidade do serviço prestado. No município a responsável pelo preenchimento dos 

dados do SNIS, durante a elaboração deste relatório, era a Oficial Administrativa Talita 

Brum.  

O recolhimento dos resíduos na zona rural, até o momento de elaboração do 

diagnóstico, estava restrito aos aglomerados rurais de São Marcos e São Roque, 

quando do recolhimento nos distritos de Cinquentenário e Cerro Alto, onde estavam 

estabelecidos pontos para coleta dos resíduos recicláveis e rejeitos. Foi realizada 

campanha de educação ambiental incentivando a compostagem dos resíduos 

orgânicos nas propriedades e instrução para separação dos materiais recicláveis e 

rejeitos para serem coletados nos pontos e datas pré-definidas conforme cronograma 

estabelecido e divulgado, mas necessitava de reforço na campanha para que a 

população passasse a estabelecer a correta separação e disposição.  
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O município possuía controle sobre a quantidade de resíduos gerados e realizou a 

análise da composição gravimétrica dos resíduos gerados na área urbana, a fim de 

melhor analisar os dados para a realização deste plano.  

Quanto à questão dos custos, as receitas totalizaram R$ 397.182,45 no ano de 2017, 

sendo o custo mensal de R$ 36.324,42 totalizando os custos R$ 435.893,09. Assim, o 

serviço apresentou um déficit de 19,81 %. 

 

7.18. PROBLEMAS APONTADOS E IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO 
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 Problemas apontados pela população nas mobilizações sociais 

O Quadro IV.38 é uma relação dos problemas e sugestões de soluções para o eixo de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos apontadas pela população que 

participou dos eventos de mobilização nos setores definidos no Plano de Mobilização.  

Quadro IV.38 - Respostas do questionário: limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

BAIRRO PROGRESSO: 

- Faltam lixeiras individuais e/ou coletivas; - Realização de Campanhas; 

- Falta conscientização dos moradores na 
separação e disposição do lixo. 

- Fazer campanhas para a correta separação e 
cobrar dos moradores o cumprimento do 

mesmo; 

- Retirar lixeira coletiva da praça. 

- Excesso de lixo nos terrenos, criação de 
insetos. 

- Conscientização dos moradores e cobrança 
para limpeza dos terrenos. 

BAIRRO GLÓRIA: 

- Lixeiras públicas que acabam juntando 
muito lixo e acaba gerando cheiro 

- Campanha para implantar lixeiras individuais 
e retirar as lixeiras grandes; 

- Há pessoas que não separam o lixo; 
- Desenvolver campanhas de educação 

ambiental (folders) e cobrar multa de quem não 
separa; 

- Lixo na rua que provoca o entupimento da 
tubulação; 

- Fazer campanha para as lixeiras individuais 
ou fazer uma lixeira entre vizinhos; 

- Excesso de lixo orgânico destinado ao 
aterro. 

- Desenvolver oficina de compostagem e 
campanha de conscientização para 

compostagem caseira. 
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Quadro IV.38 - Respostas do questionário: limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Problemas Sugestões 

- Descarte incorreto de lâmpadas; 
- Informado do encaminhamento com 

recolhimento de taxa junto ao setor de obras da 
Prefeitura; 

SEDE DO MUNICÍPIO 

- Faltam lixeiras; 
- Campanhas Educativas com distribuição de 

material; 

- Falta de comprometimento das pessoas; - Respeitar horário e dias de disposição do lixo; 

- Separação do lixo; - Lixeiras comunitárias no interior; 

- Falta de respeitar horários de coleta do lixo; - Separação correta do lixo; 

- Respeitar a natureza, não jogar lixo em 
lugares impróprios; 

- Fiscalização com multa; 

- Descarte impróprio de eletrônicos 
(Lâmpadas); 

- Recolhimento de lixo no interior; 

- Falta de quem vende os eletrônicos e 
demais itens, receberem de volta (Lei do 

reverso). 
- Maior conscientização do lixo eletrônico; 

CINQUENTENÁRIO 

Recolhimento de lixo reciclável do interior 
(comunidades menores) não acontece. 

Recolhimento uma vez por mês. 

Recolhimento de vidro não é feito. 
Organizar o recolhimento / e sugestão de 

customização através de curso, garrafões... 
potes 

CERRO ALTO 

Falta varrição e limpeza das ruas. 
Setor de obras contemplar na sua agenda, um 

dia, a cada 15 dias, para Cerro Alto. 

Falta recolhimento de resíduo reciclável no 
interior (Mato Queimado) 

Recolher mensalmente, com dia previamente 
marcado e publicado. 

Dificuldades com saber o que fazer com 
alguns tipos de resíduos. 

Cartilha de orientação. 

Necessidade de recolhimento de vidros. 
Um ponto de coleta coletiva na comunidade. 

Trabalho de conscientização. 

Aparecem lixos em locais que as pessoas 
jogam e não se sabe que foi. 

Campanha de conscientização. 

Necessidade de campanha educativa. 
Fazer campanhas nas escolas, aproveitar 
reuniões nas comunidades, nas igrejas ... 

ZONA RURAL 

COMUNIDADE DE SÃO MARCOS: 

- O recolhimento é realizado somente uma 
dia por semana, havendo mistura do produto 

reciclável com o rejeito; 

- Recomendar aos munícipes para fazer a 
separação dos resíduos, acondicionando 

separadamente: rejeitos e recicláveis. 

- Dificuldade quanto à separação dos 
resíduos. 

- Elaboração de cartilha de orientação. 
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Quadro IV.38 - Respostas do questionário: limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Problemas Sugestões 

LAJ. BARRACÃO E ARREDORES 

Falta de depósitos de lixo reciclável; 

Local adequado para depósito (coberto); 

Recolhimento periódico pelo poder público; 

Campanha para recolhimento de vidros; 

Campanha para recolhimento de embalagens 
de uso veterinário (Agulhas e medicamentos); 

(Fonte: Plano de Mobilização Social – PMSB Tuparendi) 

 

 Problemas identificados no Diagnóstico Técnico-

Participativo no manejo de resíduos sólidos 

O Quadro IV.39 apresenta os problemas, relacionados ao eixo de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, identificados pela equipe técnica que integra o Comitê 

Executivo. 

Quadro IV.39 - Problemas identificados no diagnóstico dos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos 

Problemas identificados 

Limpeza urbana e manejo de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos 

Zona Urbana 

- Falta de separação dos resíduos recicláveis dos orgânicos;  

- Realizar programa permanente de educação ambiental 
para conscientização; 

- Não recolher lixo misturado e notificar os moradores; 

- Realizar campanha para recolhimento de vidros, para 
descarte correto. 

Limpeza urbana e manejo de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos 

Zona Rural 

- Dificuldade para o descarte de recipientes de 
medicamentos oriundos da pecuária leiteira e suinocultura;  

- Falta de recolhimento de lixo reciclável com dias 
previamente estipulados, e amplamente divulgado através 

das Agentes comunitárias de saúde. 
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8. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, define a drenagem e manejo de 

águas pluviais como o 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.  

A Lei Federal n° 13.308 de 6 de julho de 2016 alterou a Lei Federal n°11.445, 

incluindo no serviço de saneamento básico referente à drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, a limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.  

Segundo Brasil (2015), a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas não se 

limitam somente ao controle e minimização dos efeitos adversos de enchentes e o 

afastamento e escoamento das águas pluviais. A organização e gestão deste serviço 

deve agregar um conjunto de ações e soluções de caráter estrutural e estruturante, 

planejamento e gestão da ocupação do espaço urbano, legislação e fiscalização 

eficiente quanto à gestão dos escoamentos superficiais. 

 

8.1. PLANO DIRETOR MUNICIPAL, LEI DE DIRETRIZES URBANAS OU 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

A Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências, define em seu artigo 40°, que o plano diretor, 

aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política e desenvolvimento da 

expansão urbana.  

As orientações quanto ao de uso e ocupação do solo no perímetro urbano do 

município de Tuparendi estão contidas na Lei Municipal n° 2.393 de 17 de maio de 

2011, a qual institui a Lei de Diretrizes Urbanas do município e a Lei Municipal 2.688 

de 05 de abril de 2016 que estabelece o perímetro urbano do município, dispõe sobre 

o desenvolvimento urbano no município e dá outras providências. 

Nesse aspecto, são destacados os artigos da Lei nº 2.393/2011 - LDU: 

Art. 18 – Serão consideradas zonas de preservação paisagística natural, 

aquelas destinadas à preservação dos atributos biofísicos significativos da 

área, em razão de sua localização, estrutura fisiográfica ou funções de 

proteção à paisagem e à saúde ambiental. 
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§ 1.º - As zonas de preservação paisagística natural ficam sujeitas a regime 

urbanístico especial, definido pelo Município a cada caso, em atenção às 

peculiaridades de cada zona, de forma a promover a integração dos projetos 

propostos para a preservação dos atributos biofísicos significativos da área. 

§ 2.º - Nas zonas a que trata este artigo, o parcelamento do solo, seu uso, os 

índices de aproveitamento, ocupação e altura, e o exercício de atividade 

compatível serão definidos pelo Município em cada caso, sendo obrigatório 

que: 

as edificações e parcelamento se realizarem sem abate da vegetação 

arbórea existente – salvo casos excepcionais expressamente autorizados 

pelo Município; 

os maciços arbóreos significativos, nos parcelamentos, integram as áreas 

públicas; 

as áreas contíguas a corpos d’água sofram tratamento que as integrem à 

paisagem ribeirinha ou lagunar; 

os aterros, nivelamentos e demais movimentos de terra sejam previamente 

autorizados pelo município. 

Art. 19 – serão consideradas áreas de preservação Permanente Legal, 

aquelas sujeitas à preservação permanentemente por disposição da Lei 

Federal, Estadual ou Municipal. 

§ 1º - Serão consideradas Reservas Ecológicas, aquelas ocupadas por 

florestas e demais formas de vegetação situada: 

I - ao longo dos rios ou outro qualquer curso d’água. 

II - ao redor das lagoas, dos lagos ou reservatórios d’água naturais e 

artificiais; 

III - nas nascentes, mesmo nos chamados “olho-d’água”, seja qual for a sua 

situação topográfica; 

IV - nos topos de morros, montes e serras; 

V - nas encostas ou partes destas, com declividades superiores a quarenta e 

cinco graus, equivalente a 100% (cem por cento) a linha de maior declive; 

§ 2º - São consideradas zona de preservação permanente, as florestas e 

demais formas de vegetações naturais destinadas: 

a atenuar a erosão das terras; 
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a fixar dunas; 

a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

a preservar sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

a assimilar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

a assegurar condições de bem estar público. 

§ 3º - São consideradas zonas de preservação permanente legal, aquelas 

ocupadas por florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com 

outras sujeitas a regime especial, e que ficam subordinadas a disposições 

que vigorem para estas. 

§ 4º - Ficam desde já, pelo só efeito desta lei definido como áreas de 

Preservação Permanente Legal, aquelas descritas pela Lei Federal 4.771 que 

cria o Código Florestal e suas posteriores resoluções. 

Art. 20 – São consideradas zona de preservação permanente ecológica, os 

parques naturais (estaduais e municipais), as praças e recantos destinados 

ao laser ativo ou passivo da população. 

Parágrafo Único – Nas zonas de que trata este artigo, só se permite uso para 

laser e fins científicos, desde que não ponham em risco as características 

ambientais, sendo proibido qualquer tipo de edificação, salvo quando 

imprescindível para a conservação, fiscalização, ou melhor utilização da área. 

DA ZONA ESPECIAL DE INTERESSE DO AMBIENTE NATURAL 

A Lei Municipal Nº 1.238 de 27 de julho de 1993, do município de Tuparendi, 

declara imune de corte todas as árvores de espécies nativas e outras 

existentes sobre as frações dos lotes rurais n° 39 e 40, da 5ª Secção Santo 

Cristo.  

 

8.2. INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 

 Órgão responsável pelo Manejo de Águas Pluviais 

O manejo das águas pluviais urbanas do município era de responsabilidade da 

Secretaria de Obras e Trânsito, a qual executava as obras de melhorias do sistema de 

drenagem. Os projetos de drenagem, por sua vez, eram elaborados pelo 

Departamento de Engenharia, vinculado à Secretaria de Obras e Trânsito. Durante a 

elaboração do diagnóstico, na Secretaria de Obras trabalhavam 51 colaboradores, 
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sendo o Secretário de Obras e Trânsito o responsável por gerir as ações pertinentes a 

secretaria de obras. As tabelas a seguir apresentam os quadros de funcionários dos 

dois setores envolvidos. 

Tabela IV.41 - Quadro de funcionários do Departamento de Engenharia 

Formação/Cargo Número de funcionários 

Engenheiro Civil 2 

Desenhista 1 

(Fonte: Departamento de Pessoal - Prefeitura Municipal) 

Tabela IV.42 - Quadro de funcionários da Secretaria de Obras e Trânsito 

Formação/Cargo Número de funcionários 

Secretário 01 

Diretor do Departamento de Obras 01 

Diretor do Departamento de Trânsito e Urbanismo 01 

Chefe de Setor de Energia e Comunicações 01 

Almoxarife 01 

Auxiliar de eletricista 01 

Eletricista 01 

Carpinteiro 01 

Contra Mestre de Obras 01 

Mecânico 02 

Motoristas 04 

Operadores de Máquinas 08 

Operários 25 

Total 48 

(Fonte: Departamento de Pessoal - Prefeitura Municipal) 

 

 Maquinário disponível para Manejo de Águas Pluviais 

A Secretaria de Obras e Trânsito era responsável pelo manejo das águas pluviais na 

área urbana e rural do município. É importante salientar que não existia definição de 

máquina para uso exclusivo nas atividades relacionadas à drenagem. Assim, a seguir 

encontra-se descrito a frota utilizada pela Secretaria de Obras:  

• Retroescavadeira Randon RK 406 4x4 

• Motoniveladora New Holland RG 170-B 

• Motoniveladora Case 845B 

• Motoniveladora Catterpillar Mod. 120 G 
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• Trator Massey Ferguson MF 4292  

• Trator de Esteiras Komatsu D-50 

• Retro - Papa Entulho. 

• Pá carregadeira Komatsu WA 200 

• Retroescavadeira New Holland  LB90 

• Retroescavadeira Randon RK 406 4x2 

• Rolo Compactador potência de 110 HP 

 

8.3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIALURBANO 

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é composto pelos 

sistemas de microdrenagem e macrodrenagem. Assim, para descrição e 

caracterização completa do sistema de drenagem do município, dividiu-se em três 

tópicos: microdrenagem, macrodrenagem e manutenções realizadas nos dois 

sistemas. 

 Microdrenagem 

A microdrenagem, ou sistema de drenagem inicial, são as infraestruturas públicas 

responsáveis pelo primeiro manejo das águas pluviais (águas de chuva). O sistema de 

microdrenagem urbano é composto pelo pavimento das ruas, sarjetas, bocas de lobo, 

galerias de águas pluviais, caixas de ligação, poços de queda para redução da 

velocidade da água e poços de visitas para inspeções, verificação a manutenções no 

sistema de microdrenagem.  

O revestimento das vias era composto por pavimentação tipo poliédrico e revestimento 

asfáltico. As bocas de lobo possuíam suas características de acordo com a região e 

necessidade onde estão implantadas. O município não possuía inventário das redes 

de esgoto pluvial e bocas de lobos existentes, das caixas de inspeção e das caixas de 

passagem. 

A microdrenagem era composta por bocas de lobo, caixas de inspeção, tubulações 

com diâmetros diversos, algumas galerias, e sarjetas, esses espalhados por diversos 

pontos do perímetro urbano, com destaque aos locais que apresentavam 

pavimentação asfáltica. A condução em todos os sistemas era por gravidade. Algumas 

unidades de drenagem também estavam implantadas em calçamentos de pedra 

irregular. 
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Na sede do município, em algumas regiões, ocorriam problemas devido à 

precariedade da rede pluvial existente com dimensões reduzidas, insuficientes para o 

escoamento da água da chuva em precipitações elevadas. Podemos destacar os 

locais com problemas de drenagem acentuada nos seguintes pontos:  

• Avenida Tucunduva na esquina com a rua Borges de Medeiros; 

• Avenida Mauá no trecho entre a rua Tuiuti e a Borges de Medeiros; 

• Rua Castelo Branco entre a Borges de Medeiros e Tuiuti; 

• Rua Amadeu do Prado Mallmann próximo à esquina com a rua Tuiuti; 

• Na Vila Glória, Rua E entre a rua Roberto Schott e a Germano Tramm;  

• Rua Santa Rosa entre a Willy Bauken e Rua São Paulo; 

• Rua Sesquicentenário com a Rua Pedro Boton; 

• Rua Romano Zalamena com a rua Três de Maio; 

• Rua Cerro Azul com a rua Adão Luiz dos Santos; 

• Na Vila Progresso, Rua Bernardo Gewehr; 

• Rua Germano Rickmann esquina com a Avenida Tucunduva; e,  

• Avenida Mauá junto ao trevo de acesso. 

Figura IV-165 - Boca de Lobo na Rua 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 

Figura IV-166 - Galeria construída no 
acesso RS 344 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 
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Figura IV-167 - Tubulação junto ao acesso na 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 

Figura IV-168 - canalização esgoto pluvial 
no bairro glória. 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 

Figura IV-169 - Boca de lobo na Av.Mauá 
esquina com a Sergipe 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 

Figura IV-170 - Boca de lobo – Av. Mauá 
esquina com a Rua Sergipe 

 
(fonte : Prefeitura Municipal) 

 

O Quadro IV.40 apresenta as informações disponíveis sobre o sistema de 

microdrenagem implantado no município.  

Quadro IV.40- Informações sobre o sistema de microdrenagem do município 

Extensão total das vias urbanas (km) 41,20 

Vias urbanas asfaltadas (km) 24 

Vias urbanas calçadas (km) 9,20 

Vias urbanas sem calçamento (km) 9,80 

Extensão total da rede de drenagem urbana 
(km) 

9,80 

Extensão de vias pavimentadas e com 
tubulação para drenagem implantada (km) 

170 

Número de bocas de lobo S/N 

Existe mapa da rede de drenagem implantada NÃO 
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Quadro IV.40- Informações sobre o sistema de microdrenagem do município 

Existem pontos em que ocorrem alagamentos 
(acúmulo de água) por insuficiência do 
sistema de microdrenagem? Em caso 

positivo, informar os pontos 

Rua Castelo Branco, Tuiuti, Av. Mauá, Rua 
Amadeu do Prado Mallmann, Borges de 

Medeiros, Sesquicentenário, Willy Bauken, 
Santa Rosa e Av. Tucunduva 

Principais problemas relacionados ao sistema 
de microdrenagem da área urbana 

Diâmetro da tubulação insuficiente e falta de 
tubulação. 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 

 Macrodrenagem 

Segundo Brasil (2015), “a macrodrenagem de uma zona urbana corresponde à rede 

de drenagem natural preexistente nos terrenos antes da ocupação”. O sistema de 

macrodrenagem é responsável pelo escoamento final das águas drenadas pelo 

sistema de microdrenagem urbano. A macrodrenagem pode ser formada por canais 

naturais ou artificiais (infraestruturas como galerias e canais de grandes dimensões) e 

estruturas auxiliares.  

O município de Tuparendi possuía um canal de galeria aberto com início em área de 

propriedade do município, nascente do Lajeado Ramos, a Rua Rio de Janeiro até a 

rua Pernambuco, que segue no sentido do trecho de aproximadamente 150 metros 

para o escoamento das águas, seguindo em direção do Bairro Vila Glória em leito 

natural. Do trecho entre a Rua “E”, voltando a ser canalizado, entre a Rua Roberto 

Schott e Germano Tramm, numa extensão de 150 metros. 

Figura IV.9 - Trecho da Rua Rio de Janeiro 
até a Rua Pernambuco. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal 

Figura IV.10 - Trecho da Rua Rio de Janeiro 
até a Rua Pernambuco. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal 
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Figura IV.11 - Trecho entre a Rua Roberto 
Schott e Germano Tramm no Bairro Glória. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal 

Figura IV.12 - Trecho entre a Rua Roberto 
Schott e Germano Tramm no Bairro Glória. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal 

O Quadro IV.41 traz as informações existentes sobre o sistema de macrodrenagem do 

município.  

Quadro IV.41- Informações sobre o sistema de que macrodrenagem do município 

O município possui rios, arroios ou córregos 
urbanos 

Sim - Nascente do Lajeado Ramos 

Qual extensão urbana de cada curso 
superficial que corta a área urbana 

1200 metros 

Existe trecho retificado? Caso positivo 
informar pontos 

Sim 

Existe trechos de arroios ou córregos 
canalizados? Informar pontos 

a rua Rio de Janeiro até a rua Pernambuco e 
rua Roberto Schott e Germano Tramm 

Existem canais construídos na área urbana? 
Informar pontos 

a rua Rio de Janeiro até a rua Pernambuco e 
rua Roberto Schott e Germano Tramm 

Existem barragens ou infraestruturas para 
contenção de enchentes (piscinões)? 

não 

Os rios ou córregos apresentam problemas de 
assoreamento (acúmulo de areia e/ou outros 

materiais no leito)? Em caso positivo, informar 
pontos 

não 

Existem pontos de estrangulamento no 
sistema de macrodrenagem (Pontes com 
estreitamento da largura do corpo hídrico, 

pontos de córregos e arroios com tubulação 
de diâmetro reduzido)? Caso positivo, 

informar pontos 

não 

Existem locais que frequentemente alagam 
pelo extravasamento de rios, arroios ou 

córregos? Informar pontos 
não 

Existem locais com problemas com erosão? 
Informar pontos 

não 

Principais problemas relacionados à 
macrodrenagem na área urbana do município 

nenhum 

(Fonte: Prefeitura Municipal - Setor de Engenharia - Secretaria de Obras e Trânsito) 
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 Manutenções no sistema de drenagem urbano 

As manutenções do sistema de drenagem urbana eram realizadas quando as 

unidades apresentavam alguma irregularidade, como baixa vazão, excesso de 

sedimentos, danificações, entre outras. 

Devido as altas precipitações houve danos, onde foram realizados reparos 

emergenciais sem custos para o erário público. Porém, foi identificada a necessidade 

de investimentos como a substituição de grades e ampliação de bocas de lobo em 

alguns pontos específicos conforme projetos que estão sendo desenvolvidos. 

O Quadro IV.42 traz informações sobre as manutenções realizadas nos sistemas de 

drenagem pluvial implantados no município.  

Quadro IV.42- Informações sobre manutenções do sistema de drenagem urbano 

São realizadas manutenções preventivas do 
sistema de drenagem (desassoreamento, 

limpeza de bocas de lobo, limpeza de canos, 
etc)? 

sim 

Existe cronograma para manutenções e 
limpezas? 

De acordo com a necessidade 

Para onde são destinados os materiais 
retirados dos sistemas de drenagem? 

Recuperação de cascalheiras licenciadas 

Foi realizado o desassoreamento de algum 
corpo hídrico recentemente? Em caso positivo 
informar trecho, e destino do material retirado. 

não 

Quais as últimas obras de reparo ou 
manutenção realizadas nos sistemas de 

drenagem pluvial urbana? 

Na avenida Tucunduva, na Avenida Mauá,  
na Rua Helmuth Gerloff, Castelo Banco,  

Amadeu do Prado Mallmann e Santa 
Catarina. 

Indicar os pontos de contaminação do 
sistema, onde ocorrem ligações clandestinas 

do sistema de drenagem com o de 
esgotamento sanitário 

São poucos os casos não causando 
contaminação 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 

8.4. INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DOS SISTEMAS DE 
DRENAGEM PLUVIAL 

Os custos relacionados as obras de drenagem urbana no município eram empenhados 

na dotação orçamentária da Secretaria de Obras e Trânsito. Para o ano de 2018, o 

orçamento estimado foi de R$ 25.000,00, sendo que, em caso de gasto total desse 

valor, era requisitado complementação de outra rubrica. Não eram realizadas 
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cobranças referentes as intervenções de drenagem. O Quadro IV.43 apresenta as 

informações financeiras relacionadas aos sistemas de drenagem do município.  

Quadro IV.43 - Informações sobre despesas, receitas e investimentos 

Existe cobrança de taxa referente ao serviço 
de drenagem pluvial? 

Não 

Custo de operação e manutenção do sistema 
de drenagem pluvial urbano (R$/ano) 

Não estimado 

Custo de operação e manutenção do sistema 
de drenagem pluvial rural (R$/ano) 

Não estimado 

Últimos investimentos realizados 

Substituição de rede pela CORSAN em 2017 
na Av. Mauá e confecção de bocas de lobo 

entre Av. Mauá, próximo a Rua Sergipe. 

Valor: R$ 13.973,89. 

Valor e fonte dos recursos captados para 
investimentos em drenagem 

R$ 25.000,00 

Orçamento do Município 

(Fonte: Prefeitura Municipal – Secretaria de Obras e Trânsito) 

 

 Análise da situação econômico-financeira do serviço 

O serviço de drenagem e manejo pluvial do município atendia somente parte da zona 

urbana. Não era cobrada taxa referente ao serviço de drenagem e manejo de águas 

pluviais e os registros das últimas intervenções realizadas apresentaram um de R$ 

13.973,89.  

A secretaria responsável relatou não ter pessoal e equipamentos suficientes para 

prestação do serviço, para tanto, os serviços quando eram executados eram 

terceirizados e a equipe atuava somente de forma emergencial em reparos urgentes.  

Segundo o PPA, o valor orçado e disponível anualmente para a secretaria responsável 

pelas atividades de manejo das águas pluviais era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais 

De posse dos valores disponíveis, o serviço nesta rubrica não apresentou custos no 

ano de 2017. Sendo que as mesmas foram registradas como: 

- Construção, ampliação de estradas, pontes e passarelas, em 2017, o valor de R$ 

17.253,81 e em 2018, R$ 32.584,35; e a rubrica, 

- Manutenção de estradas vicinais e vias urbanas, em 2017, o valor de R$ 61.358,15 e 

em 2018, R$ 100.000,00. 
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Assim, a análise da situação econômico-financeira do serviço necessitava da adoção 

de procedimentos operacionais para registro das atividades executadas e os custos 

das mesmas, devido ser registradas em rubricas diversas. 

 

8.5. INDICADORES APLICADOS AO MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS incluiu em sua 

consulta anual sobre os serviços de saneamento básico, os serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais urbanas. Assim, a partir do ano de 2017, a Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, divulgará anualmente 

o “Diagnóstico dos Serviços de Águas Pluviais Urbanas”. 

Para avaliação do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, foram 

adotados os indicadores que integram a base de dados do SNIS e que anualmente 

devem ser preenchidos pelo titular do serviço.  

Assim, adota-se uma metodologia aplicada a todos os municípios brasileiros, de 

periodicidade anual de coleta de dados, que possibilita acompanhar a evolução dos 

indicadores do serviço no âmbito municipal e comparar com outros municípios da 

região ou mesmo porte.  

A Tabela IV.43, Tabela IV.44, Tabela IV.45 e Tabela IV.46 apresentam os valores, 

quando informados pelo município no período de coleta de dados, de alguns dos 

indicadores dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas que 

integram a base de dados do SNIS. 

Tabela IV.43 - Indicadores Gerais – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Indicador Descrição Unidade 2015 

IN042 Parcela de área urbana em relação à área total percentual 2,34 

IN043 Densidade demográfica na área urbana hab./ha 7,00 

IN044 Densidade de domicílios na área urbana dom./ha. 4,00 

 

Tabela IV.44 - Indicadores econômico-financeiros a administrativos 

Indicador Descrição Unidade 2015 

IN005 
Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem 

e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
R$/unid. 

edificada urb. 
  

IN006 
Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios 

Tributados 

R$/unid. 
edificada urb. 

tributada 
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Tabela IV.44 - Indicadores econômico-financeiros a administrativos 

Indicador Descrição Unidade 2015 

IN009 
Despesa Média Praticada para os Serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
R$/unid. 

edificada urb. 
44,50 

IN010 
Participação da despesa total dos serviços na 

despesa total do município 
percentual 0,60 

IN048 Despesa per capita com os serviços R$/hab.ano 26,39 

IN049 Investimento per capita com os serviços R$/hab.ano 48,07 

 

Tabela IV.45 - Indicadores de Infraestrutura 

Indicador Descrição Unidade 2015 

IN020 
Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na 

Área Urbana do Município 
percentual 94,60 

IN021 
Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem 

na Área Urbana do Município 
percentual 26,30 

IN025 
Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área 

Urbana com Parques Lineares 
percentual 28,6 

IN026 
Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com 

Canalização Aberta 
percentual 17,90 

IN027 
Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com 

Canalização Fechada 
percentual 0,00 

IN037 Número de Bocas de Lobo por Extensão de Galerias 
Boca de 
lobo/km 

  

IN051 
Densidade de captações de águas pluviais na área 

urbana 
un/km² 23,00 

 

Tabela IV.46 - Indicadores de Gestão de Risco 

Indicador Descrição Unidade 2015 

IN040 
Parcela de Domicílios em Situação de Risco de 

Inundação 
percentual   

IN041 
Parcela da População Impactada por Eventos 

Hidrológicos 
percentual 0,20 

 

8.6. PLUVIOSIDADE MÉDIA 

A Figura IV-171 apresenta as médias mensais de chuva, em milímetros, obtidas a 

partir dos dados consolidados referentes ao período de 1978 a 2017. Estes dados 

foram obtidos através da interpolação por inverso da distância da série histórica dos 

postos pluviométricos mais próximos ao município. Os dados dos postos foram obtidos 

a partir do Portal Hidroweb (www.snirh.gov.br/hidroweb/) da Agência Nacional de 

Águas (ANA). 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

260 

Figura IV-171 - Médias Pluviométricas Mensais (1978 a 2017) em mm. 

 
(Fonte: Própria do autor). 

 

8.7. FUNDOS DE VALE 

Fundos de Vale são definidos como sendo os pontos mais baixos do relevo e, 

portanto, pontos para onde escoa naturalmente a água pluvial. Formando uma calha, o 

fundo de vale recebe água proveniente de todas as áreas do seu entorno.  

Fundos de vale que mantem suas características naturais prestam serviços ambientais 

como a retenção de sedimentos, melhora na qualidade da água, controle de erosão 

entre outros. Assim, devem ser incluídos nas ações de planejamento urbano para que 

sejam preservados, mantenham, preferencialmente, suas características naturais e 

não sejam impactados por excesso de vazão devido ao aumento da 

impermeabilização do solo, ocupações irregulares e destino inadequado de resíduos 

sólidos. 

Em um cenário de notável desenvolvimento urbano, a intervenção em fundos de vale é 

predominante e caracterizada pela canalização dos cursos d’água em estruturas de 

concreto.  

As condições fisiográficas dos fundos de vale são um patrimônio 

inestimável para a cidade. Eles contribuem em parte para o equilíbrio 

do ecossistema, além de servirem como locais de referência e 

também de drenagem para águas das chuvas, evitando as enchentes 

comuns em cidades brasileiras de médio e grande porte 

(VASCONCELOS & YAMAKI, 2003, p. 68). 
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O Município localizado na Mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul, possui solo 

predominante o Latossolo Roxo (Santo Ângelo) 70% e Brunizam Avermelhado Latólico 

Ciríaco Charrua) 25% e outros 5%. Possui relevo levemente ondulado a plano (0 a 3% 

de declividade), levemente ondulado (3 a 8%) e ondulado (8 a 20%), sendo raras as 

áreas com relevo considerado fortemente ondulado ou dobrado. Os principais de 

fundos de vale identificados são os rios e riachos, destacados em azul, conforme 

Figura IV-172. 
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Figura IV-172 - Mapa contendo os fundos de vale do município de Tuparendi 
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8.8. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, ÁREAS DE RISCO E PONTOS DE 
PROBLEMAS DE DRENAGEM NA ÁREA URBANA E RURAL 

As situações de emergência relacionadas à drenagem urbana eram observadas nos 

quarteirões das ruas Amadeu do Prado Mallmann, Castelo Branco, Avenida Mauá, 

Rua Santa Catarina e Av. Tucunduva, sendo este quarteirão contido ainda tendo 

paralelamente as ruas Borges de Medeiros e Tuiuti, bem como ainda trechos das 

Ruas Sesquicentenário, Willy Bauken e Rua Santa Rosa, devido à dimensão da 

tubulação ser insuficientes, considerando o aumento das áreas edificadas e da 

ocorrência de precipitações elevadas em um curto período de tempo. 

Na zona rural, observava-se locais atingidos quando do grande volume pluviométrico 

em pouco espaço de tempo aumentando o volume de água dos rios, mais 

especificamente do Rio Santa Rosa e Lajeado Grande. 

 

8.9. ANÁLISE DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

O serviço de drenagem e manejo pluvial do município atendia somente parte da zona 

urbana sendo realizado pela Secretaria de Obras e Trânsito. A secretaria responsável 

relatou não ter pessoal e equipamentos suficientes para prestação do serviço, atuando 

somente de forma emergencial em reparos urgentes.  

O município não possuía inventário das redes de esgoto pluvial e bocas de lobos 

existentes, das caixas de inspeção e das caixas de passagem. Além disso, foram 

identificados pontos da rede de drenagem que não possuíam acesso para 

manutenção, estando localizada abaixo de residências da zona urbana. 

Em locais onde a rede estava subdimensionada, conforme descrito nos Itens 8.3.1 e 

8.8, o município estava tomando as devidas providências considerando a necessidade 

de execução de novas redes de drenagem, com dimensionamento adequado. Durante 

a elaboração deste relatório, o município não exigia sistema de drenagem para a 

aprovação de novos loteamentos, porém já estavam sendo tomadas ações para 

solucionar os problemas existentes e prevenir problemas futuros. 
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8.10. PROBLEMAS APONTADOS E IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO 
DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 Problemas apontados pela população nas mobilizações sociais 

O Quadro IV.44 apresenta uma relação dos problemas e sugestões de soluções para 

o eixo de drenagem e manejo das águas pluviais apontadas pela população que 

participou dos eventos de mobilização nos setores definidos no Plano de Mobilização.  

Quadro IV.44 - Respostas do questionário: drenagem e manejo das águas pluviais 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – ÁGUA DA CHUVA 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

BAIRRO PROGRESSO e arredores 

- Verificar nos loteamentos as redes pluviais 
visando serem organizadas de forma 

correta; 
- Projetos já elaborados com rede pluvial; 

- Legislação falha na aprovação de novos 
loteamentos; 

- Rever legislação; 

- Rua Bernardo Gewher com Avenida Mauá 
está recebendo excesso de água, ao abrir 
Avenida Mauá até loteamento – problema 

irá se intensificar; 

- Verificar para não ocorrer situações para 
complicações futuras. 

- Excesso de água que acumula no 
loteamento Cerro Azul provindo do novo 

loteamento ao lado. 
- Investigar! 

BAIRRO GLÓRIA e arredores 

- Entupimento da rede; - Não deixar lixo jogado na rua; 

- Casas alagadas; 
- Abrir valas/valeta como uma solução a curto 

prazo e tubulação; 

- Ruas sem sarjeta; 
- Levantamento dessas ruas para soluções 

emergenciais até acontecer o projeto do 
calçamento; 

- Terra tranca sarjetas, falta de manutenção; 
- Secretaria de obras verificar e resolver 

rapidamente (tirar terra) – local: ruas que irão 
receber calçamento; 

- Casas abaixo do nível da rua; - Fiscalização para que aconteça aterramento; 

- Água da chuva carrega terra e provoca o 
trancamento da passagem de água e suja 

calçadas, em alguns casos entra nas casas. 

- Secretaria de obras deve fazer observações 
do que está havendo para possíveis soluções. 

SEDE DO MUNICÍPIO E COMUNIDADES DOS ARREDORES: 

- Pouca vazão nas bocas de lobo; - Mais bocas de lobo ou maiores; 

- Grades muito fechadas, - Deixar as grades mais abertas; 

- Pouca tubulação; 
- Rua Tuiuti (tubos com boca de lobo (Moss, rua 

entre Agropecuária do Nico e cartório) 
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Quadro IV.44 - Respostas do questionário: drenagem e manejo das águas pluviais 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – ÁGUA DA CHUVA 

Problemas Sugestões 

- Lixo trancando grades; 
Conscientização em não colocar lixo no chão, 

Campanha educativas; 

- Muito entulhos nas estradas do interior; - Limpeza das vias; 

- Cascalhos na sarjetas; - Ampliar a rede de tubulação para drenagem; 

- Bueiros pequenos no interior; 
- Aumentar o tamanho dos bueiros, para 

passagem das máquinas; 

- Retirar águas das estradas do interior 
- Fazer terraceamento em nível;  Tentar conter a 

água nas propriedades; 

CERRO ALTO e arredores 

Falta condução no manejo das águas,  
causando danos no terreno de alguns 

moradores ( na vila). 

Colocação de tubos em alguns locais. (sec de 
obras, verificar) 

 

Falta condução no manejo das águas,  
causando danos na terra de alguns 

moradores  (no interior) 

Secretaria de obras abrir valas direcionando as 
águas. 

 

Falta de noção para preparo das estradas. 
Qualificar mão de obra pública. 

 

Proprietário avançam na estrada 
estreitando-a e não permitem a abertura 

correta na sua terra. 

Multa para os que não respeitam o limite da 
estrada. 

 

CINQUENTENÁRIO e arredores 

Estradas rurais sem realização da limpeza 
das sarjetas. 

Acompanhamento para fiscalização 

Realização de patrolamento das estradas de 
forma incorreta. 

Ao mesmo tempo que realizam o patrolamento, 
ter o acompanhamento da retro para limpeza 
dos entulhos e caminhão para o recolhimento. 

Sarjetas pouco profundas. Aprofundamento das sarjetas. 

ZONA RURAL 

COMUNIDADE DE SÃO MARCOS: 

- Acúmulo de águas nas estradas; 
- Construir piscinas grandes de captação, 

fazendo parcerias entre agricultores e poder 
público; 

- Não há rede de esgoto pluvial na vila. 
(problemas com a infiltração de água, 

devido à qualidade do solo). 

Poder público investir e realizar pesquisa de 
opinião sobre a urbanização (plebiscito). 

LAJ.BARRACÃO E ARREDORES 

Sarjetas trancadas com pedras; 

Limpeza periódica e eficiente de estradas e 
sarjetas; 

Comprometimento com o serviço; 

Falta de conhecimento dos operários para 
patrolar as estradas; 

Treinamento e cursos de aperfeiçoamento para 
os operadores conhecerem melhor as máquinas 

e poderem aproveitar todo o potencial das 
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Quadro IV.44 - Respostas do questionário: drenagem e manejo das águas pluviais 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS – ÁGUA DA CHUVA 

Problemas Sugestões 

mesmas. 

Estreitamento das estradas; Alargamento das vias; 

Boeiros e pontes muito estreitas 
Aumentar os tamanhos, de forma que suportem 
o peso e tamanho dos maquinários agrícolas; 

Excesso de água nas estradas. 

Terraceamento em nível; 

Depósito para escoamento água em parceria 
com os agricultores. 

 (Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB Tuparendi) 

 

 Problemas identificados no Diagnóstico Técnico-

Participativo na drenagem e manejo de água pluviais urbanas e 

rurais 

O Quadro IV.45 apresenta os problemas, relacionados ao eixo de drenagem e manejo 

das águas pluviais, identificados pela equipe técnica que integra o Comitê Executivo. 

Quadro IV.45 - Problemas identificados no diagnóstico da drenagem e manejo de águas 
pluviais 

Problemas identificados 

Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

Zona Urbana 

- Diante dos problemas havidos até o momento sugere-se que 
quando da aprovação de um novo loteamento fazer um estudo 

impacto pluvial; 

- Falta de aproveitamento das águas das chuvas; 

- Falta de manutenção periódica das sarjetas e bocas de lobos;  

- Problemas na rede de drenagem pluvial existente da ERS 344 
até a avenida Tucunduva. (Executar uma nova). 

Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais  

Zona Rural 

- Falta de observação da área de domínio do município nas 
estradas vicinais; 

- Falta de terraceamento nas lavouras;  

- Há falta de desaguador de águas;  

- Há falta de responsabilização pelos danos;  
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9. PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Artigo 2º da Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental e instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, define que a 

educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

e deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal.  

A educação ambiental é definida em BRASIL (1999) como:  

“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. ” 

O município de Tuparendi possuía várias frentes de atividades no âmbito da educação 

ambiental. Os projetos e atividades desenvolvidas, estão apresentadas no Quadro 

IV.46 e descritos nos itens que seguem. O município não apresentava projetos de 

educação ambiental no tema “Água” 

Quadro IV.46 - Projetos de educação ambiental em execução ou já realizados 

Tema Projeto Instituição Período 

Consciência 
Ambiental, 

exercendo a 
Cidadania Crítica 

Meu Mundinho 
Secretaria de 

Educação e Cultura, 
Agricultura e Sicredi 

2018 

Resíduos Sólidos 
Separação de 

resíduos 

Secretaria de 
Educação e Cultura/ 

Planejamento e 
Emater 

2017 a atual 

Meio Ambiente  
Projeto de 

Recolhimento de 
Óleos de fritura 

Secretaria da 
Agricultura e Meio 

Ambiente  
2017 a atual 

Meio Ambiente 
Expedição 

Investigativa 

Secretaria da 
Agricultura e Meio 

Ambiente/ Escolas do 
Município 

2018 

Meio Ambiente 
Vigilância na 
prevenção da 

Dengue 

Secretaria de 
Educação e Cultura 

2017 e 2018 

 (Fonte: Prefeitura Municipal – Secretarias de Educação, Secretaria de Planejamento, 
Departamento do Meio Ambiente da Secretaria da Agricultura)  
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9.1. PROJETO MEU MUNDINHO 

Dentre os vários projetos trabalhados nas Escolas, teve grande destaque o Projeto 

“Meu Mundinho”, que tinha como temas transversais os Valores Éticos, Morais, e de 

Consciência Ambiental, exercendo a Cidadania Crítica, cada vez mais necessária para 

uma sociedade mais igualitária e consciente. 

Explorando a grande diversidade de conteúdos apresentados no livro, o projeto foi 

desenvolvido com atividades interdisciplinares, possibilitando a construção de 

conhecimentos significativos sobre diversos temas, tendo como objetivo principal 

desenvolver atividades que mobilizassem iniciativas de preservação do Meio 

Ambiente, fazendo-os refletir sobre valores fundamentais. 

 

9.2. PROJETO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI 

Realizou-se este importante projeto de combate ao mosquito Aedes Aegypti, a fim de 

despertar nos estudantes e na comunidade local em geral, a necessidade da vigilância 

na prevenção da Dengue e outras doenças transmissíveis por ele. Desenvolveram-se 

atividades educativas nas salas de aula e outras envolvendo as famílias dos alunos, 

visitação em alguns pontos da cidade para detectar focos, confecção e exposição de 

cartazes, mosquitos confeccionados com sucatas e objetos que contribuem para a 

proliferação dos focos de Dengue.  

Após o desenvolvimento das ações, onde houve a participação e engajamento de 

todos os alunos, professores e equipe da Secretaria Municipal da Saúde, foram 

concluídos os trabalhos com a realização de uma caminhada pelas ruas da cidade, 

para a divulgação do trabalho realizado e alertar à população sobre os perigos que o 

mosquito traz. 

 

9.3. PALESTRA SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Realizado trabalho com a participação da Secretaria do Planejamento, através da 

Diretoria de Indústria e Comércio e Emater onde foram repassadas informações dos 

dias de coleta e conscientização da importância ao meio ambiente, vídeos sobre 

prejuízos e danos ao meio ambiente com a disposição indevida do lixo.   Simulação 

sobre a separação com atividade concreta com alunos, para que as crianças possam 

através de suas atitudes auxiliares as famílias a incutir o hábito da separação dos 

resíduos. Além da distribuição de folders sobre o tema. 
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9.4. PROJETO DE RECOLHIMENTO DE ÓLEOS DE FRITURA 

Projeto foi desenvolvido com todos os alunos do município de Tuparendi, 

contemplando as Escolas Municipais e Estaduais, nas quais foram desenvolvidas 

palestras expositivas sobre os impactos ambientais que a disposição incorreta dos 

óleos de fritura em locais inadequados poderia gerar. Foram apontados locais de 

coletas e até o momento foram recolhidos em torno de mil litros de óleo os quais foram 

encaminhados a uma Cooperativa de pequenos produtores de Santa Rosa que dão 

destino correto aos resíduos com a fabricação de sabão, desmoldantes, glicerina e 

outros. 

 

9.5. PROJETO “EXPEDIÇÃO INVESTIGATIVA” 

Projeto realizado em pareceria Secretaria Municipal da Educação, Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente com o Sicredi. As atividades foram realizadas junto ao 

viveiro do município e áreas verdes como o “Mato do Busque. O objetivo do projeto é o 

de conhecer o espaço e observar as interferências do ser humano no meio ambiente, 

bem como avaliar as possibilidades de projeto na busca de solução para problemas 

encontrado no ambiente visitado. No final da visita, foram distribuídas para as 

crianças, mudas de flores e árvores nativas, produzidas no viveiro municipal, sendo as 

mesmas direcionadas ao plantio em suas residências despertando a necessidade do 

cuidar e proteger o meio ambiente. 
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