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APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se à 1ª REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO - PMSB e a 1ª REVISÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS - PGIRS de Ipiranga do Sul/RS. Os Planos originais foram elaborados
respectivamente nos anos de 2014 e 2012. Esta revisão foi elaborada segundo as diretrizes
nacionais consoante Lei Federal nº 12.305, de 2010, que Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, da Lei Federal n° 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais
para o Saneamento básico no Brasil, modernizada recentemente pela Lei Federal n° 14.026,
de 2020, que atualiza o marco legal do Saneamento Básico.
São conteúdos incluídos nesta revisão de plano:
▪

Atualizações acerca da caracterização socioeconômica e ambiental de
Ipiranga do Sul;

▪

Avaliação e diagnóstico dos quatro eixos integrantes do saneamento básico
no município;

▪

Definição de objetivos para o saneamento básico no município, estipulando
metas de curto, médio e longo prazo a fim de atingi-los;

▪

Determinação dos programas e projetos a serem implantados que permitirão a
efetivação dos objetivos;

▪

Apresentação dos mecanismos de monitoramento e avaliação dos progressos
alcançados ao longo do tempo no setor de saneamento básico municipal.
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1. INTRODUÇÃO

A gestão do saneamento básico dentro dos municípios está diretamente relacionada
com o estado de saúde da sua população e do ambiente físico e biótico que o cerca. Um dos
conceitos mais difundidos relacionados à “saúde” é dado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), onde saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doenças ou enfermidades.
O saneamento básico engloba quatro eixos fundamentais à manutenção da sanidade ou
salubridade do ambiente social; o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas. A efetiva prestação destes serviços, cuja titularidade pertence aos municípios,
assegura os níveis básicos de saúde pública e ambiental, os quais todos os indivíduos têm
direito.
Quando se discute saneamento básico dentro do contexto dos municípios, o que se
busca atingir e manter é esse estado de sanidade ou salubridade ambiental. A gestão pública
procura alcançar essa condição através da prestação de serviços de abastecimento de água
em quantidade e qualidade, do manejo das águas pluviais e da coleta, tratamento e disposição
dos resíduos sólidos e efluentes líquidos (esgotos sanitários).
No Brasil, a legislação federal que estabelece a política e as diretrizes nacionais para o
saneamento básico é a Lei Federal n° 11.445, de 2007, que passou por atualizações em 2020,
através da Lei Federal n° 14.026, estabelecendo o novo marco legal regulatório do
saneamento básico no país. Esta lei prevê que a titularidade da prestação dos serviços
públicos de saneamento de interesse local, pertence aos municípios. Além disso, determina
que o titular formulará política própria de gestão, estabelecida através do Plano Municipal de
Saneamento Básico - PMSB.
O novo marco legal ainda determina que a elaboração de uma política pública de
gestão do saneamento básico municipal, é condição fundamental para o acesso à recursos
orçamentários da união ou de financiamentos com origem na esfera federal e outros, que
estejam relacionados a este setor.
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Diante do exposto, este documento técnico trata da 1ª revisão do PMSB e do PGIRS de
Ipiranga do Sul, tendo por abrangência toda a sua territorialidade. Este plano visa dispor dos
meios necessários para alcançar os cenários futuros, definidos em conjunto com a população e
a gestão pública municipal, no que toca a salubridade do ambiente social. Através deste
documento são estabelecidos os objetivos e as metas para a prestação dos serviços de
saneamento com qualidade, integralidade, continuidade e efetividade.
Neste sentido, consoante a permissibilidade da Lei nº 12.305, de 2 de AGOSTO de 2010
e alterações posteriores, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no art. 19,
Parágrafo 1º, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido
no plano de saneamento básico, portanto tal documento foi unificado neste, que será
denominado de 1a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos.
Finalizando, o objetivo principal é fornecer ao Poder Executivo municipal um diagnóstico das
atuais carências/deficiências em saneamento público, e um planejamento que estabeleça
metas temporais capazes de supri-las. A continuidade da prestação de serviços de
saneamento com qualidade, de forma integral, ininterrupta e efetiva é a principal finalidade
deste documento de revisão.
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2. METODOLOGIA APLICADA

O processo metodológico aplicado para o desenvolvimento da revisão do PMSB e do
PGIRS de Ipiranga do Sul passou cronologicamente pelas seguintes etapas, abaixo descritas:
1ª etapa: Definição e identificação dos agentes envolvidos (grupo de trabalho atuante no
desenvolvimento e acompanhamento do plano, além da equipe técnica contratada, incluindo a
sociedade civil e comunidade);
2ª etapa: Coleta de dados primários relativos aos serviços e infraestruturas de saneamento
básico, junto a gestão pública do município; Coleta de dados secundários relativos à
caracterização socioeconômica e ambiental do município, junto a instituições governamentais
(como IBGE, ANA, FEPAM, CPRM, entre outros) e não governamentais;
3ª etapa: Execução do diagnóstico da situação atual dos setores de abastecimento de água,
resíduos sólidos, esgoto sanitário e drenagem urbana. Atualização das informações
relacionadas à caracterização social, econômica e ambiental do município;
4ª etapa: Proposição de objetivos e metas de evolução a curto, médio e longo prazo;
5ª etapa: Definição de programas, projetos e ações que permitirão atingir as metas e
objetivos propostos;
6ª etapa: Estabelecimento de mecanismos de monitoramento e avaliação dos resultados
esperados do PMSB;
7ª etapa: Realização de audiência pública para apresentação do diagnóstico e propostas a
comunidade, acolhimento de sugestões, bem como, a sua aprovação;
8ª etapa: Elaboração do documento final consolidado (revisão do Plano de Saneamento
Básico de Ipiranga do Sul).
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3. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
LEI FEDERAL Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 - Dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
DECRETO FEDERAL Nº 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010 - Regulamenta a Lei nº 11.445/
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
LEI FEDERAL Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000 - Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), entidade federal de implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Singreh) e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação
dos serviços públicos de saneamento básico.
DECRETO FEDERAL Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - Regulamenta a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
DECRETO FEDERAL Nº 10.710, DE 31 DE MAIO DE 2021 - Regulamenta o art. 10-B da Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para estabelecer a metodologia para comprovação da
capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de
água potável ou de esgotamento sanitário, considerados os contratos regulares em vigor, com
vistas a viabilizar o cumprimento das metas de universalização previstas no caput do art. 11-B
da Lei nº 11.445, de 2007.
LEI FEDERAL Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020 - Atualiza o marco legal do saneamento
básico.
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DECRETO FEDERAL Nº 10.588, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre o apoio técnico
e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, sobre a alocação
de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou geridos ou
operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007.
DECRETO FEDERAL Nº 10.936, DE 12 DE JANEIRO DE 2022 - Regulamenta a Lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
DECRETO FEDERAL Nº 10.430, DE 20 DE JULHO DE 2020 - Dispõe sobre o Comitê
Interministerial de Saneamento Básico.
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Consolidação das normas
sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Anexo XX - Do controle e da
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
PORTARIA GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021 - Altera o Anexo XX da Portaria de
Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos
de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade.
LEI ESTADUAL Nº 6.503, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1972 - Dispõe sobre a promoção, proteção
e recuperação da Saúde Pública.
DECRETO ESTADUAL Nº 23.430, DE 24 DE OUTUBRO DE 1974 - Aprova Regulamento que
dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
DECRETO ESTADUAL Nº 42047 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002 - Regulamenta disposições da
LEI Nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, com alterações, relativas ao gerenciamento e à
conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul.
DECRETO ESTADUAL Nº 52035 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2014 - Altera o Decreto nº 42.047,
de 26 de dezembro de 2002,que regulamenta disposições da Lei nº 10.350, de 30 de
dezembro de 1994, com alterações,relativas ao gerenciamento e à conservação das águas
subterrâneas e dos aquíferos no Estado do Rio Grande do Sul.
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RESOLUÇÃO Nº 314/2016 - Alterada pelas Resoluções 360/2017 e 361/2017 – Define outras
atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental em que permitidas a intervenção ou
supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente.
ABNT NBR 7229:1993 (Versão Corrigida: 1997) - Projeto, construção e operação de sistemas
de tanques sépticos.
ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

4.1 HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO1
É tido que a formação do atual município de Ipiranga do Sul se iniciou com a chegada
de famílias de origem castelhana, por volta do ano de 1908. O nome Ipiranga foi dado à
localidade por este povo, que ocupou predominantemente a região até o ano de 1938.
A partir de 1938, o crescimento dos aglomerados populacionais foi impulsionado pela
vinda de famílias das áreas de entorno, atraídas pelas atividades de extração de madeira, pelo
clima e pelo relevo favorável da região. Este conjunto de fatores, propiciaram um forte
desenvolvimento das atividades relacionadas à agropecuária e agricultura, que até hoje são as
principais atividades praticadas no município.
Desde a sua ocupação, a região passou de “Povoado Ipiranga” (até meados dos anos
1940), para “Distrito Ipiranga”, pertencente ao município de Getúlio Vargas em 1949. O
distrito emancipou-se em 1988, com a publicação da Lei Estadual nº 8.568/1998 2, tornandose assim o Município de Ipiranga do Sul.
Atualmente, o município localizado na região fisiográfica do Alto Uruguai gaúcho é
conhecido por ser o berço do plantio direto, ainda mantendo uma ocupação populacional
majoritariamente rural.
4.2 LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL
O município de Ipiranga do Sul está localizado no Noroeste Rio Grandense, na
microrregião de Erechim, distante 335 km (via BR 386) da capital Porto Alegre e 43,6 km (via
BR 135) do centro sub-regional A de Erechim (ver Figura 1). A sua área total é equivalente a
157,9 km², estando a sede municipal situada a 27° 56’ 06” S ao sul da Linha do Equador e a
52° 25’ 30” W a oeste do Meridiano de Greenwich.

1
2

Disponível em: https://www.ipirangadosul.rs.gov.br/historico
Legislação pode ser consultada através do link: https://ww4.al.rs.gov.br/legislacao-estadual
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O município faz divisa com as seguintes unidades municipais, como também pode ser
observado na Figura 2:


 Erebango e Quatro Irmãos, ao norte;



 Quatro Irmãos, ao Oeste;



Estação, ao Leste;
Sertão, ao Sul.
Além da sua sede municipal, Ipiranga do Sul possui 14 comunidades distribuídas pela

zona rural. São elas a Comunidade Nossa Senhora da Salete, a Comunidade Linha Beledelli, a
Comunidade Siqueira Campos, a Comunidade Linha Dallanora, a Comunidade São Roque, a
Comunidade São João Vianei, a Comunidade Alto Alegre, a Comunidade Linha Remor e Linha
Ceron, a Comunidade Salgado Filho, a Comunidade Linha Altolfe, a Comunidade Inhaquê, a
Comunidade Martinelli, a Comunidade Pezzini e a Comunidade Santo Antão.

Figura 1: Inserção regional do município de Ipiranga do Sul
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Figura 2: Mapa de localização do município de Ipiranga do Sul

4.3 PERFIL SOCIOECONÔMICO
4.3.1 Dados Populacionais
Estima-se que o município de Ipiranga do Sul, no ano de 2020 possuía uma população
equivalente a 1.880 habitantes. De acordo com o censo demográfico de 2010, calculou-se que
65,05% da população habitava a zona rural e 34,93 % a zona urbana. Considerando a área
territorial do município, naquele período a densidade demográfica era equivalente a 12,31
habitantes/km².
A série histórica, com base nos censos realizados pelo IBGE nos anos de 1991, 2000 e
2010, indicam uma diminuição populacional no município, a uma taxa global linear de 21,08
hab./ano. Quando a série é analisada para as parcelas populacionais distribuídas nas zonas
urbanas e rurais, chega-se em uma taxa de decrescimento rural equivalente a 27,08
hab./ano e em uma taxa de crescimento urbano a uma taxa linear próxima a 6,00
hab./ano. A Figura 3, apresenta a série histórica populacional para o município de Ipiranga
do Sul.
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Figura 3: Série Histórica populacional para o município de Ipiranga do Sul – RS

Esses indicadores demonstram a predominância de dinâmicas de migração para o
exterior do município, associadas a dinâmicas internas que ao longo do tempo, tendem a
atrair habitantes para a zona urbana.
4.3.2 Trabalho e rendimento
De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE, que estimam a situação de
trabalho e rendimento, para o ano de 2019, o salário médio mensal dos trabalhadores formais
do município era de 2,8 salários mínimos. Ainda de acordo com o IBGE, para o ano de 2010, o
percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até um salário
mínimo e meio era equivalente a 32,5 %.
4.3.3 Economia (PIB)
A avaliação da economia local do município levou em conta os dados disponibilizados
pelo IBGE, relativos ao Produto Interno Bruto (PIB) para o ano de 2018. O PIB é calculado
considerando a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro do município. Outro
conceito importante é o associado ao Valor Adicionado Bruto (VAB), que representa qual é a
contribuição de cada atividade econômica ao PIB.
A Figura 4, traz as contribuições de cada setor econômico de Ipiranga do Sul na
formação do PIB, para o ano de 2018. A atividade que mais adiciona valor bruto ao PIB é a
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agricultura, seguida pelo setor de serviços e pela administração, defesa, educação e saúde
pública (IBGE, 2018).
R$ 103.950,49

R$ 54.739,60

R$ 51.547,37

R$ 4.211,97

R$ 8.376,56

Impostos
líquidos de
subsídios sobre
produtos

VAB Indústria

R$ 15.051,10

R$ 24.763,49

VAB
VAB Serviços
Administração,
defesa, educação
e saúde públicas
e seguridade
social

VAB
Agropecuária

PIB

PIB per capita

Figura 4: Valor Adicionado Bruto (VAB) e Produto Interno Bruto (PIB) de Ipiranga do Sul, para
2018

O PIB é um dos indicadores com maior capacidade de sintetizar a situação econômica
de um país, estado ou município. Entretanto, não é capaz de expressar fatores importantes
como a distribuição de renda e a qualidade de vida, educação e saúde. Assim, podem existir
casos de localidades com baixos valores de PIB, mas com um elevado padrão de vida, ou ainda
altos PIBs associado a um baixo padrão de vida da população.
4.3.4 Educação
Ipiranga do Sul conta com uma infraestrutura de educação pública que engloba uma
escola de ensino fundamental, sob a gestão municipal, com 16 docentes e uma escola de
ensino médio, sob gestão do estado, com 8 docentes (IBGE, 2020c). A qualidade da educação
oferecida no município pode ser avaliada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb), que varia de 0 a 10 e indica a média escolar alcançada pelos estudantes nas diferentes
etapas de desenvolvimento escolar (Figura 5).
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Figura 5: Média escolar avaliada pelo Ideb para o município de Ipiranga do Sul, no ano de 2019

Para o ano de 2020, o município possuía uma taxa de escolarização de 6 a 14 anos igual
a 100 % das crianças e jovens, possuindo 162 matrículas ativas no ensino fundamental e 37
no ensino médio (IBGE, 2020c).
4.3.5 Saúde
O município conta com a infraestrutura de dois estabelecimentos de saúde, tanto para
atendimento emergencial, quanto ambulatorial. Estas unidades prestam serviços relacionados
ao Sistema Único de Saúde – SUS, sendo especializadas em clínica médica, não contando com
estrutura de leitos para internação local.
Desde o início do acompanhamento das séries históricas, não foram registrados casos
de óbitos infantis (menores que 1 ano). Assim, o município não possui um índice calculado de
mortalidade infantil.
O estado de saúde do município também pode ser avaliado através dos indicadores
epidemiológicos. Dentre outras informações, eles são capazes de informar a quantidade de
casos ou óbitos relacionados às doenças de veiculação hídrica, servindo assim como
indicativos das condições de saneamento básico municipal.
Ipiranga do Sul não possui nenhum registro de óbito por doenças de veiculação hídrica,
sendo aqui consideradas as doenças de cunho infeccioso e parasitário, como a cólera, febre
tifóide, leptospirose, hepatite A e outras. Além disso, o número de casos notificados para essas
doenças a partir de 2007, somam apenas 2. Sendo um caso de febre tifóide notificado em 2011
e um de leptospirose em 2016 (DATASUS, 2021ª; 2021b).
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4.3.6 Infraestrutura e ambiente
Quanto à infraestrutura de pavimentação urbana, o município possuía 74,2% de seus
domicílios em vias públicas com a presença de bueiro, calçadas, pavimentação e meio-fio, em
2010. Para o mesmo ano, Ipiranga do Sul possuía 93,9% de seus domicílios urbanos em vias
públicas com arborização (IBGE, 2020c).
Os altos índices de arborização e as fortes tendências a uma infraestrutura de vias
urbanas adequada, foram mantidas até o ano desta revisão. O centro urbano do município
possui majoritariamente ruas com pavimentação asfáltica ou de paralelepípedos. As estradas
vicinais de terra são os principais acessos às comunidades rurais do município, e de modo
geral possuem boa manutenção. As Figuras 6, 7, 8 e 9 que seguem, oferecem uma boa
caracterização da infraestrutura viária e do ambiente do município de Ipiranga do Sul.

Figura 6: Vista da Avenida do Comércio

Figura 7: Vista da Rua Dielmino Ferrari
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Figura 8: Estrada vicinal de terra no interior do
município (Linha Pezzini)

Figura 9: Vista de uma estrada vicinal no
interior do município (Linha Astolfe)

4.3.7 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal envolve três fatores relacionados à
qualidade de vida de uma população: a longevidade, a educação e a renda. Esse índice pode
variar de 0 a 1, sendo que quanto maior o valor, maior o desenvolvimento humano (PNUD,
2021). Os valores de IDH na faixa de 0.600 a 0.699 são considerados médios. Aqueles entre
0.700 e 0.799 são considerados altos, e aqueles superiores a 0.800 são tidos como muito altos.
A Figura 10 exibe uma comparação entre o IDHM de Ipiranga do Sul e o IDH estadual e
nacional, para o ano de 2010, ocasião última onde os IDH dos municípios e dos estados
brasileiros foram calculados pelo IBGE.
O IDHM pode ainda ser dividido nas parcelas de IDHM renda, educação e longevidade,
os quais para o município assumem os valores respectivos de 0.866, 0.698 e 0.818. Assim,
Ipiranga do Sul possui IDHs muito altos no que se refere à renda e à longevidade da
população, mas possui um IDH médio quando se trata da educação.
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Figura 10: Comparação entre os IDHM de Ipiranga do Sul, Rio Grande do Sul e Brasil (2010)
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2° Carlos Barbosa 3° Ipiranga do Sul 496° Dom Feliciano

Figura 11: Ranqueamento dos IDHM no estado do Rio Grande do Sul (2010)6

Analisando o desenvolvimento humano regionalmente, Ipiranga do Sul possui o
terceiro maior IDHM do estado do Rio Grande do Sul, considerando o ano de 2010.
4.4 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE
4.4.1 Geologia e Geomorfologia7
O município de Ipiranga do Sul pertence à Província de rochas ígneas Paraná, estando
localizado na Formação Geológica Serra Geral, na Unidade Paranapanema. Essa região teve
origem nos derrames basálticos na era Mesozóica. As rochas da região apresentam alto grau
de coesão e textura fina, apresentando uma alta resistência ao corte e à penetração. Há o

3
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/ipiranga-do-sul/panorama
4
Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/pesquisa/37/30255
5
Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&id=19153
6
Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/ranking
7 Ramo da geologia física que estuda as formas do relevo terrestre atuais, investigando a sua origem e evolução.
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predomínio de rochas basálticas, podendo ainda manifestar a presença de outras rochas,
como os andesitos e os arenitos (CPRM, 2006; CPRM, 2009).
A classificação geomorfológica geralmente é realizada em três níveis, no primeiro nível
se tem os Domínios Morfoestruturais, que englobam as Regiões Geomorfológicas, no segundo
nível, e as Unidades Geomorfológicas, no terceiro. O município se localiza no Domínio
Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares, sobre as Regiões Geomorfológicas
Planalto das Araucárias e Planalto das Missões, nas respectivas Unidades Geomorfológicas
Planalto dos Campos Gerais e Planalto de Santo Ângelo (RADAMBRASIL,1986). As unidades
geomorfológicas do estado do Rio Grande do Sul podem ser observadasna Figura 12.

Figura 12: Mapa das unidades geomorfológicas do RS

O Planalto dos Campos Gerais se caracteriza por um relevo relativamente plano e
conservado, representado por planícies aplanadas, com áreas de colinas suaves de pequeno
desnível entre o topo e o vale. O Planalto de Santo Ângelo apresenta relevos bastante
homogêneos e suaves, com a presença de colinas rasas ou coxilhas, geralmente arredondadas
e pouco extensas (RADAMBRASIL,1986).
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Figura 13: Vista do relevo de colinas
dissecadas e morros baixos (L. Salgado Filho)

Figura 14: Vista do relevo de colinas
dissecadas e morros baixos (L. Astolfe)

Figura 15: Topografia do município de Ipiranga do Sul, com destaque para a rede de drenagem
natural do município

As Figuras 13 e 14, caracterizam as formas de relevo geralmente encontradas em
Ipiranga do Sul. A região é caracterizada pela presença de colinas dissecadas e morros baixos,
possui uma amplitude altimétrica na ordem de 164 metros. A altimetria mínima está próxima
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a 605 m e a máxima a 769 m acima do nível do mar. A topografia do município, extraída do
Modelo Digital de Elevação desenvolvido pelo Satélite ALOS, que fornece dados públicos de
alta resolução sobre as condições do terreno (ASF DAAC, 2011), é exposta na Figura 15.

4.4.2 Pedologia e o Uso e Ocupação do Solo
Os solos originados das rochas da Formação Serra Geral, possuem textura
predominantemente argilosa. Em geral são solos profundos, bem drenados, com pequeno
gradiente textural e férteis, com elevado teor de bases permutáveis, principalmente cálcio e
magnésio (CPRM, 2009).
Os solos argilosos da região, possuem uma resistência natural à erosão, levando em
consideração a homogeneidade da estrutura do solo e a alta porosidade e permeabilidade,
quando em ambientes livres de compactação. Quando em relevos de declividade acentuada
estes solos estão sujeitos à erosão e à ocorrência de movimentação de massas lentos do tipo
rastejante (CPRM, 2009).
De acordo com a classificação da Embrapa, na região são documentadas duas classes de
solos. O primeiro, classificado como Latossolo Vermelho Aluminoférrico Húmico, e o segundo
como Nitossolo Vermelho Alumínico Típico (ver Figura 16). Ambos possuem uma textura
muito argilosa, com horizonte A proeminente (CPRM, 2009; IBGE, 2021a).
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Figura 16: Tipos de solos encontrados na região do município de Ipiranga do Sul

Os Latossolos Vermelho Alumoférrico Húmico são caracterizados pelo avançado
estágio de intemperismo, sendo muito evoluídos e profundos, variando de moderados a bem
drenados, sendo em geral fortemente ácidos, com baixa saturação de bases. Estes solos
apresentam textura média a muito argilosa, formados por um horizonte A húmico e um
horizonte B latossólico (EMBRAPA, 2018).
Os Nitossolos Vermelho Alumínico Típico são constituídos por materiais minerais com
baixo gradiente textural, que pode variar de argiloso a muito argiloso, sendo em geral solos
profundos, bem drenados, estruturados e moderadamente ácidos. Apresentam caráter
alumínico na maior parte dos primeiros 100 cm de horizonte B, sendo que o seu horizonte A
não possui características húmicas (EMBRAPA, 2018).
A topografia e os tipos de solo são fatores importantes que condicionam a forma
predominante de uso e ocupação de uma região. O município de Ipiranga do Sul apresenta
84,96% de sua área total classificada como Áreas Antropizadas. Estas são destinadas
majoritariamente ao desenvolvimento de atividades agrícolas, uma vez que possui solos e
relevo favoráveis ao fomento deste setor da economia.
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A Figura 17, caracteriza o uso e ocupação do solo para o município. A segmentação do
solo apresentada neste documento, foi elaborada pela Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável (FBDS), através do Projeto de Mapeamento em Alta Resolução
dos Biomas Brasileiros, datando de 2018.

Figura 17: Uso e ocupação do solo do município de Ipiranga do Sul

De acordo com esse estudo, a porcentagem correspondente a presença de Formações
Florestais era equivalente a 14,23%, em 2018. Os fragmentos encontrados no município em
maioria constituem áreas de matas ciliares e capões, que em parte formam as reservas legais
e APPs do município.

4.4.3 Hidrogeologia8
O município de Ipiranga do Sul está inserido sobre a Província Hidrogeológica
Vulcânicas, Domínio Hidrogeológico Fissural, no Sistema Aquífero Serra Geral I. Os domínios
hidrogeológicos são unidades geológicas que detêm características semelhantes, como
litologia, sistema de aquíferos e produtividade de águas subterrâneas. O Domínio Fissural
8

Ramo da Hidrologia que estuda a água subterrânea, em especial a sua relação com o ambiente geológico.
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corresponde a um sistema de aquíferos formado por rochas vulcânicas fraturadas, que
pertencentes à Formação Serra Geral (IBGE, 2015).
Na região de Ipiranga do Sul, conforme Figura 18, se encontram Aquíferos Fissurais
com poços de média produtividade. Isso significa que, considerando valores médios, a
explotação de água pode atingir vazões entre 10 e 40 m³/h. Em termos de vazão específica,
que relaciona a vazão explotada (m³/h) por nível de rebaixamento do poço (m), a
produtividade é considerada moderada, com valores entre 0,40 e 1,60 m³/h/m (IBGE, 2015).

Figura 18: Domínios hidrogeológicos e produtividade dos poços da região sul do Brasil

As águas subterrâneas da região são de extrema importância para a gestão municipal
de saneamento básico de Ipiranga do Sul. Esses mananciais são responsáveis pelo suprimento
de água de todas as Soluções Alternativas Coletivas (SAC), destinadas ao abastecimento da
população urbana e rural.
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4.4.4 Hidrologia
No tocante às águas superficiais, o município está inserido na Região Hidrográfica do
Uruguai, dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo (Figura 19). A Bacia do Rio Passo
Fundo possui uma área de drenagem de 4.859 km², englobando uma população estimada de
186.237 habitantes, para 2020 (SEMA, 2020).

Figura 19: Regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul e Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo

Pertencem a esta bacia os rios Passo Fundo, Erechim, Douradinho, Cravo, Ipunhaçá e
Quicepucum. A região de Ipiranga do Sul pertence à unidade de gestão do Passo Fundo Alto,
cuja vazão de permanência média dos rios é de 38,18 m³/s, sendo as vazões Q 50 e Q95,
respectivamente, iguais a 27,45 e 7,19 m³/s (SEMA, 2012).
Os principais recursos hídricos superficiais que cortam o município de Ipiranga do Sul
são, os rios Ipunhaçá e Quicepucum ou Facão e os arroios Facãozinho e Iguré, além de outros
sem denominação. Os rios e córregos da região possuem diferentes níveis de conservação ao
longo das suas extensões. É possível encontrar desde recursos hídricos com indícios de
assoreamento, até corpos d’água com as suas faixas de APP conservadas.
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Figura 20: Recursos hídricos superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo

Figura 21: Recursos hídricos superficiais da região de Ipiranga do Sul
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Figura 22: Córrego localizado no interior
do município com indícios de
assoreamento

Figura 23: Córrego localizado no interior do
município com APP

Figura 24: Córrego localizado no interior
do município destituído de APP

Figura 25: APP do córrego apresentado na Figura 23
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4.4.5 Climatologia
O município de Ipiranga do Sul está inserido na zona climática temperada, se
enquadrando como uma região úmida, sem a presença de secas e com temperaturas
mesotérmicas brandas, entre 10 e 15°C (IBGE, 2020a). De acordo com a classificação
climatológica de Koppën, o clima da região se ajusta ao tipo Cfb, caracterizado como um Clima
Oceânico Subtropical Úmido, sem estação seca e com verão ameno (ALVARES et al., 2014).
A Figura 26, apresenta dados de precipitação e temperatura com origem nas estações
oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), monitorados no período histórico de
1981 a 2010 (IRGA, 2021).
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Figura 26: Médias Mensais Climatológicas de Ipiranga do Sul - RS

As distribuições das precipitações médias ao longo dos meses do ano, indicam uma
precipitação máxima de 236,20 mm, para o mês de outubro, no início da primavera. O mês
com precipitação mínima, março, próximo ao fim do verão possui um acumulado de 125,90
mm. De modo geral, a precipitação média mensal para Ipiranga do Sul é de 166,62 mm,
não apresentando, sob condições normais, déficit hídrico.
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4.4.6 Bioma e fitofisionomias
O município de Ipiranga do Sul está inserido no bioma da Mata Atlântica, tendo a sua
fitofisionomia

classificada

como

Contato

Estepe/Floresta

Ombrófila

Mista.

Essa

caracterização expressa que a região apresenta características transitórias, com formações
vegetais pertencentes tanto ao bioma da Mata Atlântica, quanto ao Pampa (IBGE, 2019).
Devido à forte antropização da área, existem poucas áreas remanescentes dos
ecossistemas naturais, o que dificulta a delimitação exata do bioma a qual pertence. De modo
geral, a região possui uma paisagem homogênea, caracterizada por visuais amplos, típicos de
horizontalidades da condição de campo. No Planalto das Araucárias, a Estepe é submetida a
clima pluvial subtropical sem período seco e coexiste com a Floresta Ombrófila Mista (com
araucária), cujas espécies constituem-se em capões e florestas-de-galeria (FEPAM, 2010;
IBGE, 2019).
A Figura 27 traz a delimitação do bioma Mata Atlântica, para o Rio Grande do Sul,
conforme determinado pela Lei Federal n° 11.428, de 2006 9 e seu decreto regulamentador –
Decreto nº 6.660, de 2008.
O município é uma zona agrícola de uso intensivo, com pequenas e médias
propriedades, onde predomina o cultivo de soja, trigo, milho, cevada e aveia. O sistema
agrícola de culturas cíclicas caracteriza a região, mas também levam essa região a ser
classificada como uma área antrópica dominante em tensão ecológica (FEPAM, 2010; IBGE,
2019).

9

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências.
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Figura 27: Fitofisionomias do Bioma da Mata Atlântica no Rio Grande do Sul
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

5.1 SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
De acordo com a Lei Federal n° 11445, de 2007, atualizada recentemente pela Lei n°
14.026, de 2020 (Novo Marco Legal do Saneamento), os serviços públicos de abastecimento
de água envolvem as atividades de captação, reservação, tratamento e adução de água bruta,
assim como reservação e adução de água tratada.
A prestação dos serviços de abastecimento de água potável, está sob responsabilidade
da administração pública, na figura da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Sul, tanto para o
atendimento da população urbana, quanto da população rural.
O abastecimento de água potável do município se dá exclusivamente pela captação de
águas subterrâneas, que passa por processo de tratamento simples, por desinfecção. O
fornecimento é realizado através da modalidade chamada de Solução Alternativa Coletiva de
Abastecimento de Água para Consumo Humano, abreviada usualmente para SAC. Entende-se
por SAC, o fornecimento de água potável de captação superficial ou subterrânea, com ou sem
canalização e rede de distribuição (BRASIL, 2011). Atualmente, fazem parte da infraestrutura
global de abastecimento da rede pública:
▪

15 poços tubulares profundos;

▪

14 reservatórios.

Dois destes poços são responsáveis pelo fornecimento de água no perímetro urbano,
sendo que os demais, respondem pelo abastecimento das comunidades rurais do município. A
sede municipal conta com uma unidade de reservação elevada, estando as outras 13
localizadas no interior do município A Figura 28 apresenta a localização dos pontos de
captação e reservação da água destinada ao consumo público de Ipiranga do Sul.
Diferentemente da área urbana, nas comunidades rurais o abastecimento de água
potável é operado e gerido pelo município conjuntamente com serviços autônomos
municipais, na figura de Associações/Comissões de moradores. As Associações são
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responsáveis pela gestão da água, ficando a seu encargo a fixação das tarifas e a cobrança pelo
uso da água.
Nesse sentido, o município atua de forma a supervisionar e auxiliar em obras de
ampliação e manutenção das redes de distribuição, na aquisição de equipamentos e na
perfuração de novos poços. Também está presente na vigilância da qualidade da água para
consumo, através da fiscalização sanitária e contratação de empresa especializada para o
tratamento da água (cloração) e limpeza de reservatórios.
Entretanto, no município também existem casos de residências que possuem sistema
de abastecimento individual. Nesse caso, o manancial localizado na propriedade rural que o
usufrui abastece somente uma residência. Encaixam-se nesse cenário os poços tubulares
perfurados sob demanda e custos do próprio morador; contudo esses sistemas não fazem
parte da rede pública de monitoramento.
De acordo com o Decreto Estadual Nº 52035/2014 e alterações posteriores, fontes
drenadas/poços escavados são permitidos para uso das necessidades básicas da vida
(higiene, alimentação) em caso de inexistência de rede de abastecimento pública e
potável para conexão. Neste caso, devem obedecer a critérios os aspectos construtivos e
sanitários, definidos nas Resoluções Consema Nº 314/2016 e 361/2017 e alterações
posteriores. A mesma lei define ainda que pode haver intervenção em área de preservação
permanente em até 25 m² (vinte e cinco metros quadrados) para a proteção de nascentes e
olhos d’água, mediante a utilização de equipamentos manuais e/ou mecânicos de forma a
agregar qualidade à água.
Em consulta ao Sistema de Outorgas do Rio Grande do Sul – SIOUT RS10, verificou-se 13
cadastros de pontos de captação de água subterrânea no município de Ipiranga do Sul. A
maioria dos poços cadastrados (69,23%), tem por finalidade exclusiva a dessedentação
animal. Quanto aos poços destinados ao abastecimento público rural e urbano, nenhum
possui portaria de outorga de uso d’água emitida pelo Departamento de Recursos
Hídricos do Rio Grande do Sul.
A Tabela 1, compila os principais dados técnicos e de situação legal dos poços, quanto
ao cadastro e portarias de outorga de uso da água. As informações técnicas, relativas ao nível
10

Disponível em: http://www.siout.rs.gov.br/consulta/#/
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estático e vazão estabilizada dos poços foram obtidas em consulta ao Sistema de
Informações de Águas Subterrâneas – SIAGAS11.
Tabela 1 – Informações técnicas e legais relativas aos poços tubulares destinados
ao abastecimento público nas comunidades rurais.
Poço tubular
localidade

Nível Estático (m)

Vazão Estabilizada
(m³/h)

N° cadastro
SIOUT

N° da
portaria de
outorga

Sede Municipal I
(igreja)

–

–

–

–

Sede Municipal II

34,24

41,7

–

–

Linha Pezzini

43,98

19,4

–

–

Linha N. S. da
Salete

–

–

–

–

Linha Beledelli

25,00

2,0

–

–

30,00

2,4

–

–

17,30

5,0

–

–

11,30

5,0

–

–

19,78

15,2

–

–

21,90

5,0

–

–

1,30

5,0

–

–

Linha Redante

18,30

3,0

–

–

Linha Inhaquê

–

–

–

–

Linha Alto Alegre

7,30

4,1

–

–

Linha Dalanora

23,40

4,7

–

–

Linha São João
Vianei
Comunidade São
Roque
Linha Brustulim
Comunidade
Siqueira Campos
Comunidade Santo
Antão
Linha Salgado
Filho

11

Disponível em: http://siagasweb.cprm.gov.br/layout/visualizar_mapa.php
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A Tabela 2 abaixo, relaciona as origens da água, os sistemas de gerenciamento, a
população atendida e outras informações relevantes referentes às unidades de abastecimento
da sede municipal e das comunidades rurais.
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Tabela 2 - Relação das origens da água nas comunidades rurais e na sede municipal
Comunidades

Tipo de organização

Cobrança pelo
uso da água

Sede Municipal

Prefeitura Municipal

Sim

Linha Pezzini

Associação Hídrica
Linha Pezzini

Sim

Linha N. S. da

Associação Hídrica

Salete

Linha N. S. da Salete

Linha Beledelli

Associação Hídrica
Linha Beledelli

Linha São João

Associação Hídrica

Vianei

Linha São João Vianei

Comunidade São

Associação Hídrica

Roque

Linha São Roque

Linha Brustulim

Associação Hídrica
Linha Brustulim

Comunidade

Associação Hídrica

Siqueira Campos Linha Siqueira Campos

Fonte de
captação

Cloração na
água

Outorga

R. Fortunato

poços
tubulares
01 (um)
poço
tubular
01 (um)

Marasca e ERS
469

Sim

Não

Sede municipal
Total: 764 habitantes

L. Pezzini

Sim

Não

L. Pezzini
Total: 91 habitantes

Sim

Não

Sim

Não

poço
tubular
01 (um)

Sim

poço
tubular
01 (um)
poço
tubular
01 (um)

L. N. S. da
Salete
L. Beledelli

L. N. S, da Salete

L. São João
Vianei

Sim

Não

L. São Roque

Sim

Não

Sim

poço
tubular

L. Brustulim

Sim

Não

poço
tubular

L. Beledelli
Total: 01 família

Total: 150 habitantes
C. São Roque

poço
tubular
01 (um)

01 (um)

Total: 95 habitantes

L. São João Vianei

Sim

Sim

Comunidades /
População abastecida

02 (dois)

Sim

Sim

Localização

L. Siqueira
Campos

Sim

Não

Total: apenas centro
comunitário
L. Brustulim
Total: 63 habitantes
L. Siqueira Campos
Total: 28 habitantes
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Comunidade
Santo Antão

Associação Hídrica
Linha Santo Antão

Linha Salgado
Filho

Associação Hídrica
Linha Salgado Filho

Linha Redante

Associação Hídrica
Linha Redante

Linha Inhaquê

Associação Hídrica
Linha Inhaquê

Linha Alto Alegre

Linha Dalanora

01 (um)
Sim

poço
tubular

L. Santo Antão

Sim

Não

L. Santo Antão
Total: 58 habitantes

L. Salgado Filho

Sim

Não

L. Salgado Filho
Total: 30 habitantes

L. Redante

Sim

Não

L. Redante
Total: 36 habitantes

01 (um)
Sim

poço
tubular
01 (um)

Sim

poço
tubular
01 (um)

Sim

poço
tubular

L. Inhaquê

Sim

Não

L. Inhaquê
Total: 102 habitantes

Associação Hídrica
Linha Alto Alegre

Sim

01 (um)
poço
tubular

L. Alto Alegre

Sim

Não

L. Alto Alegre
Total: 186 habitantes

Associação Hídrica
Linha Dalanora

Sim

01 (um)
poço
tubular

L. Dalanora

Sim

Não

L. Dalanora
Total: 36 habitantes

Página 45 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

Figura 28: Mapeamento dos poços tubulares e reservatórios para abastecimento público de Ipiranga do sul - RS
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As condições de infraestrutura de cada uma dessas unidades presentes na zona urbana
e rural são descritas nos itens que seguem. Estas unidades também foram diagnosticadas e
avaliadas quanto à conformidade com o Decreto Estadual nº 42.047, de 2002, alterado pelo
Decreto nº 52.035 de 2014, que regulamenta as disposições da Lei Estadual n° 10.350, de
1994, relativas ao gerenciamento e conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos no
estado do Rio Grande do Sul.
5.1.1 Área Urbana: infraestrutura de captação, tratamento e reservação de água
A demanda de água da cidade de Ipiranga do Sul é suprida por uma infraestrutura que
conta com dois poços tubulares e uma unidade de reservação. Esta estrutura é responsável,
atualmente, por abastecer conjuntamente uma população de 764 habitantes, o que abrange
100% da população urbana. A Tabela 3 e a Figura 29 trazem mais informações relacionadas a
estas estruturas de abastecimento.
Tabela 3 - Informações das estruturas de abastecimento da zona urbana (Datum Sirgas
2000).
Denominação

Endereço

Coordenadas geográficas
Latitude

Poço tubular 01

Rua

(Sede municipal
I)

Fortunato
Marasca

Poço tubular 02
(Sede municipal
II)

ERS 469 –
próximo à
prefeitura
municipal

Rua
Reservatório 01 Fortunato
Marasca

Longitude

27°56'18.09"S

52°25'37.01"W

27°56'25.87"S

52°25'14.19"W

Região que
abastece

Possui
outorga

Sede
municipal

Não

Sede
municipal

27°56'18.09"S

52°25'37.07"W

Sede

Não

– municipal
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Figura 29: Croqui de localização do Poço tubular 01 e 02 e Reservatório 01 na área urbana

Poço tubular 01 e Reservatório 01 (Sede Municipal I - Igreja)
Localizados na rua Fortunato Marasca, próximo ao Salão Comunitário e Capela Nossa
Senhora das Dores, o poço tubular 01 e o reservatório associado são responsáveis por
abastecer a sede municipal de Ipiranga do Sul. O ponto de captação não possui outorga de
direito de uso pela água explotada, mas apresenta a infraestrutura básica necessária, com
hidrômetro, laje de proteção de 1,0 m² e cercamento com controle de acesso. A água bruta
captada passa por um processo de desinfecção por cloração, antes de ser direcionado à
unidade de reservação com capacidade de armazenamento de 36.000 L. Verificar as Figuras
30 e 31.
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Figura 30: Vista geral da unidade de captação e Figura 31: Poço tubular 01, com hidrômetro,
reservação responsável pelo armazenamento laje de proteção, em ambiente cercado e com
de água na sede municipal
controle de acesso

Poço tubular 02 (Sede Municipal II – Prefeitura municipal)
O poço tubular 02 está localizado às margens da ERS 469, no início do perímetro
urbano do município, próximo a uma área destinada a fins agrícolas. Este ponto de captação
conta com cercamento, controle de acesso, laje de proteção de 1 m², hidrômetro e bomba de
cloração (ver Figura 32, situação em novembro de 2021).

Figura 32: Poço tubular 02, com laje de proteção e estrutura de cloração, com cercamento e
controle de acesso

Página 49 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

5.1.2 Área Rural: infraestrutura de captação, tratamento e reservação de água
A zona rural do município de Ipiranga do Sul, atualmente conta com uma estrutura de
abastecimento de água que dispõe de 13 unidades de reservação e 14 poços tubulares. Um
destes poços, na Comunidade Nossa Senhora da Salete, está em processo de desativação. Os
poços e reservatórios estão alocados em espaços cedidos ao município pelos proprietários dos
lotes rurais em que se encontram. O diagnóstico situacional das infraestruturas de captação e
reservação, responsáveis pelo atendimento das comunidades do interior do município foi
realizado nos dias 06 de julho e 24 de novembro de 2021.
Poço tubular 03 e Reservatório 02 (Linha Pezzini)
O poço tubular 03 e a sua unidade de reserva estão localizados na Linha Pezzini
distantes entre si, aproximadamente em 330 m. Ambos estão alocados em áreas destinadas à
produção agrícola, próximas a uma estrada vicinal, o que garante fácil acesso às estruturas.
Mais informações podem ser encontradas na Tabela 4 e no croqui da Figura 33.
Tabela 4 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Pezzini (Datum
Sirgas 2000).
Denominação

Endereço

Coordenadas geográficas
Latitude

Longitude

Região que
abastece

Possui
outorga

Poço tubular 03

Linha
Pezzini

27°57'33.37"S

52°24'55.68"W

L. Pezzini

Não

Reservatório 02

Linha
Pezzini

27°57'24.67"S

52°25'2.39"W

L. Pezzini

–
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Figura 33: Croqui de localização do Poço tubular 03 e Reservatório 02 - Linha Pezzini

A estrutura do poço tubular 03, conta com hidrômetro, laje de proteção, cercamento e
controle de acesso. Entretanto, o poço não possui portaria de outorga emitida pelos direitos
de explotação da água subterrânea. Em visita in loco, realizada no dia 06 de julho de 2021,
foram constatados vazamentos de água nas tubulações de saída do poço. O acima exposto vai
de acordo com as Figuras 34, 35 e 36.
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Figura 34: Vista geral do Poço tubular 03,
localizado em área agrícola

Figura 35:Poço tubular 03, com destaque para a
presença de hidrômetro

Figura 36: Vazamento encontrado na tubulação do Poço tubular 03

A unidade de reservação é formada por uma estrutura de fibra de vidro com uma
capacidade nominal de armazenamento equivalente a 20.000 L, com boia elétrica para
controle de nível. As águas subterrâneas captadas através do poço tubular 03, passam por
processo de desinfecção simples, por cloração, junto ao reservatório 02. De modo semelhante
ao poço, também foram identificados indícios de vazamento nas tubulações de saída do
reservatório, conforme as Figuras 37 e 38.
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Figura 37: Vista geral do reservatório 02,
localizado em uma área agrícola,

Figura 38: Vazamento encontrado na
tubulação do Poço tubular 03

A unidade de captação e reservação é gerida pela Associação Hídrica da Linha Pezzini,
que é a responsável pela taxação e cobrança pelo uso da água dos 91 habitantes abastecidos
pela rede de distribuição da localidade.
Poço tubular 04, 05 e Reservatório 03 (Comunidade Nossa Senhora da Salete)
A Comunidade Nossa Senhora da Salete atualmente conta com dois pontos de captação,
o poço tubular 04, localizado nas cercanias do centro comunitário da localidade e em
processo de desativação e o poço tubular 05, responsável pela captação de água para
abastecimento da região. Tanto os poços, como o reservatório estão localizados em áreas de
fácil acesso. Consulte a Tabela 5 e no croqui da Figura 39.
Tabela 5 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Nossa Senhora da
Salete (Datum Sirgas 2000).
Região
Denominação

Endereço

Coordenada geográficas
Latitude

Longitude

Centro

que
abastece

Possui
outorga

C. Nossa

Poço tubular 04

comunitário
Nossa Senhora
da Salete

27°58'24.23"S

52°24'28.68"W

Poço tubular 05

L. Nossa
Senhora da
Salete

27°57'35.93"S

52°24'4.67"W

Senhora da Não
Salete
C. Nossa
Senhora da

Não

Salete
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L. Nossa
Reservatório 03 Senhora da
Salete

27°57'34.69"S

52°24'3.92"W

C. Nossa
Senhora da
Salete

–

Figura 39: Croqui de localização do Poço tubular 04 e 05 e Reservatório 03 – Comunidade Nossa
Senhora da Salete

O poço tubular 04 possui hidrômetro e placa de identificação quanto a destinação de
uso da água, mas não conta com laje de proteção, controle de acesso e cercamento, conforme
Figura 40. O poço tubular 05, localizado próximo a uma estrada vicinal, possui laje de
proteção e hidrômetro, mas não apresenta estruturas de cercamento e de controle de acesso
de pessoas não autorizadas (ver Figura 41).
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Figura 40: Poço tubular 04 a ser desativado,
localizado no centro comunitário da
comunidade

Figura 41: Poço tubular 05, localizado
próximo a uma estrada vicinal e sem
cercamento e controle de acesso

A unidade de reservação é composta por dois reservatórios de fibra de vidro, com
capacidade de armazenamento nominal de 10.000 L cada, possuindo uma capacidade global
equivalente a 20.000 L. Os reservatórios estão localizados sobre lajes de concreto, possuindo
em suas cercanias áreas de produção agrícola e uma estrada vicinal (Figuras 42 e 43).

Figura 42: Vista geral da unidade de
reservação 03, em uma área próxima à áreas
de uso agrícola

Figura 43:Estrutura de cloração presente na
unidade de reservação 03, com detalhe para
a presença de poças de água
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O controle de nível da água é realizado através do uso de boias elétricas e o tratamento
da água é realizado por processo de cloração. Quando em visita de campo à unidade, no dia 06
de julho de 2021, foram identificados vazamentos de água, provavelmente provocados pelo
mau funcionamento das boias de controle de nível.
A Associação Hídrica da Comunidade Nossa Senhora da Salete fixa a taxação e a forma
de cobrança pelo uso da água, se responsabilizando pelas questões relacionadas à gestão da
água na comunidade, que atende 95 habitantes.
Poço tubular 06 e Reservatório 04 (Linha Beledelli)
O poço tubular 06 e o reservatório 04, estão distantes entre si em, aproximadamente
200 m. Ambas as unidades possuem fácil acesso, estando o poço localizado próximo à ERS –
460. O reservatório 04, possui em seus entornos uma área com ocupação agrícola. Mais
informações podem ser encontradas na Tabela 6 e observadas no croqui da Figura 44.

Tabela 6 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Beledelli
(Datum Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Denominação

Endereço

Poço tubular 06

Linha
Beledelli –
às margens
da ERS 460

27°56'44.36"S

52°23'49.99"W

L. Beledelli

Não

Reservatório 04

Linha
Beledelli –
às margens
da ERS 460

27°56'39.03"S

52°23'46.45"W

L. Beledelli

–

Latitude

Longitude
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Figura 44: Croqui de localização do Poço tubular 06 e Reservatório 04 – Linha Beledelli

O poço tubular 06 não possui os direitos de uso da água outorgados, mas conta com
uma infraestrutura adequada, com cercamento, controle de acesso, hidrômetro, tubo auxiliar
de medição de nível e laje de proteção de 1 m², conforme Figura 45.
O reservatório 04 possui uma capacidade de armazenamento nominal de 20.000 L,
sendo constituído por uma estrutura de fibra de vidro. A unidade localizada sobre uma laje de
concreto elevada, tem seu nível d’água controlado por uma boia elétrica, sendo que a água
bruta captada pelo poço tubular 06 passa por processo de desinfecção simples por cloração
(Figuras 46 e 47).
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Figura 45: Vista geral do poço tubular 06, com cercamento e controle de acesso, laje de
proteção e hidrômetro

Figura 46: Vista geral do reservatório 04
sobre laje elevada

Figura 47: Reservatório 04, com destaque
para a estrutura de cloração

A unidade de abastecimento da Linha Beledelli é responsável pelo atendimento de 01
família.
Poço tubular 07 e Reservatório 05 (Linha São João Vianei)
O poço tubular 07 e o reservatório 05 distam entre si, aproximadamente 400 m,
estando alocados em áreas de fácil acesso. O poço está localizado no interior de uma área de
uso agrícola, e o reservatório se encontra próximo ao cemitério da localidade. Para mais
informações consultar a Tabela 7 e a Figura 48.
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Tabela 7 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha São João Vianei
(Datum Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Denominação

Endereço

Poço tubular 07

L. São João
Vianei– às
margens da
BR 153

27°56'47.89"S

Reservatório 05

L. São João
Vianei– às
margens da
BR 153

27°56'52.30"S

Latitude

Região que
abastece

Possui
outorga

52°22'18.05"W

L. São João
Vianei

Não

52°22'31.25"W

L. São João
Vianei

–

Longitude

Figura 48: Croqui de localização do Poço tubular 07 e Reservatório 05 – Linha São João Vianei

A estrutura de captação do poço tubular 07, conta com hidrômetro, tubo auxiliar
de medição de nível e laje de proteção, cercamento e controle de acesso de pessoas não
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autorizadas, conforme Figuras 49 e 50. Quando em visita de campo para diagnóstico das SACs,
no dia 06 de julho de 2021, foram observados indícios de vazamentos nas tubulações de saída
do poço tubular (ver Figura 51).

Figura 49: Vista geral da localização do poço
tubular 07, no interior de uma área agrícola

Figura 50: Poço tubular 07, com hidrômetro,
tubo auxiliar de medição de nível e laje de
proteção

Figura 51: Detalhamento da área com a presença de vazamento na tubulação do poço

Os volumes de água extraídos no poço tubular 07, passam por processo de cloração na
entrada do reservatório, que possui uma capacidade de armazenamento de 10.000L. O
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reservatório 05 trata-se de uma unidade de armazenamento elevada, constituída em material
fibra de vidro e com controle de nível por boia elétrica.

Figura 52: Vista geral do reservatório 05, nos
entornos do cemitério da linha São João Vianei

Figura 53: Reservatório 05 com destaque para
a estrutura de cloração presente

A atual gestão pelo uso da água é realizada pela Associação Hídrica da Linha São João
Vianei. As unidades de captação e reservação são responsáveis pelo abastecimento de água de
150 habitantes ligados à rede de distribuição, que conforme relatado apresenta constantes
problemas, o que leva a interrupção na prestação dos serviços.
Poço tubular 08 e Reservatório 06 (Comunidade São Roque)
O poço tubular 08 e o reservatório 06 estão localizados no terreno do centro
comunitário São Roque, distantes entre si em 100 m. Ambas as estruturas contam com fácil
acesso, estando o poço localizado no pátio do centro comunitário e o reservatório próximo a
uma área de uso agrícola. Para mais informações consultar a Tabela 8 e a Figura 54.
Tabela 8 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha São Roque (Datum
Sirgas 2000).
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Denominação

Endereço

Poço tubular 08

Centro
comunitário
São Roque

Coordenadas geográficas
Latitude

Longitude

comunitário
São Roque

Possui
outorga

27°54'10.18"S

52°21'44.91"W

Centro
comunitário

Não

27°54'9.12"S

52°21'41.14"W

Centro
comunitário

–

Centro
Reservatório 06

Região que
abastece

Figura 54: Croqui de localização do Poço tubular 08 e Reservatório 06 – Comunidade São Roque

O poço tubular 08, conta com uma estrutura que apresenta hidrômetro, tubo auxiliar
de medição de nível e tubo de proteção concêntrico à tubulação de captação do poço. O poço
não apresenta cercamento ou controle de acesso de pessoas não autorizadas. A água bruta
passa por desinfecção simples, por cloração na entrada da unidade de reservação elevada,
com capacidade de armazenamento nominal de 20.000 L.
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Figura 55: Vista geral do
reservatório 06 localizado no
centro comunitário São
Roque

Figura 56: Estrutura de
cloração do reservatório 06

Figura 57: Vista geral do
poço tubular 08 localizado
no centro comunitário São
Roque

Figura 58: Poço tubular 08, com destaque para a presença de
hidrômetro, tubo de medição de nível e tubo de proteção concêntrico
à tubulação do poço
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A atual responsabilidade pela gestão do uso da água recai sobre a Associação Hídrica
da Comunidade São Roque. A unidade de captação e reservação abastece unicamente o centro
comunitário da Linha São Roque.
Poço tubular 09 e Reservação 07 (Linha Brustulim)
O poço tubular 09 e o reservatório 07 distam entre si em 500 m, estando ambos
localizados em áreas de fácil acesso. O poço tubular 09 está localizado nos entornos da
edificação de uma propriedade rural e o reservatório 07 está alocado no interior de um
fragmento florestal, às margens de uma estrada vicinal. Para mais informações consultar a
Tabela 9 e o croqui da Figura 59.
Tabela 9 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Brustulim (Datum
Sirgas 2000).
Denominação

Endereço

Poço tubular 09

L. Brustulim

Reservatório 07

L. Brustulim

Coordenadas geográficas
Longitude

Região que
abastece

Possui
outorga

27°52'32.02"S

52°22'33.46"W

L. Brustulim

Não

27°52'19.00"S

52°22'24.55"W

L. Brustulim

–

Latitude
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Figura 59: Croqui de localização do Poço tubular 09 e Reservatório 07 – Linha Brustulim

O poço tubular 09 não possui outorga emitida dos direitos de uso da água captada. O
poço possui hidrômetro, tubo de proteção concêntrico à tubulação de captação e identificação
quanto à destinação do uso da água, sem apresentar cercamento e controle de acesso
específico. Em visita in loco, no dia 06 de julho de 2021, foram identificados vazamentos na
tubulação de saída do poço. O verificado acima pode ser verificado nas Figuras 60 e 61.
A água bruta é encaminhada para o reservatório 07, que conta com uma capacidade de
armazenamento de até 20.000L, sendo tratada por um processo de cloração, na entrada do
reservatório (Figuras 62 e 63). O reservatório constituído em fibra de vidro, está alocado
sobre uma laje de concreto, possuindo controle de nível pelo uso de boia elétrica.
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Figura 60: Vista geral do poço
tubular 09, com identificação
quanto ao uso

Figura 61: Ponto de
vazamento na tubulação de
saída do poço

Figura 62: Reservatório 07,
com destaque para a
estrutura de cloração

Figura 63: Vista geral do reservatório 07, no interior de um fragmento florestal e próximo a
uma área agrícola

Esse sistema é atualmente responsável por abastecer uma população de 63 habitantes.
A taxação e cobrança pelo uso da água, que envolve a sua gestão, está atualmente sob
responsabilidade da Associação Hídrica da Linha Brustulim.
Poço tubular 10 e Reservatório 08 (Comunidade Siqueira Campos)
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O poço tubular 10 e o reservatório 08 distam entre si, aproximadamente em 80 m,
estando localizados em uma área de fácil acesso, pertencente à igreja da comunidade de
Siqueira Campos. O poço está alocado próximo à via de acesso à igreja e o reservatório
próximo ao cemitério da localidade. Para mais informações consultar Tabela 10 e croqui da
Figura 64.
Tabela 10 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Siqueira Campos
(Datum Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Denominação

Endereço

Poço tubular 10

Igreja
Comunidade
Siqueira
Campos

27°53'24.63"S 52°23'9.87"W

L. Siqueira
Campos

Não

Reservatório 08

Igreja
Comunidade
Siqueira
Campos

27°53'24.94"S

L. Siqueira
Campos

–

Latitude

Longitude

52°23'7.77"W

O poço tubular 10, conta com uma estrutura que dispõe de hidrômetro, tubo auxiliar de
medição de nível, cercamento, controle de acesso, placa de identificação quanto a destinação do
uso da água captada e ponto de saída para coleta de água bruta. Verificar a Figura 65.

O reservatório 08 é do tipo elevado, possuindo uma capacidade nominal de
armazenamento equivalente a 10.000 L, sendo constituído de fibra de vidro. O reservatório
possui bomba de cloração para desinfecção simples da água bruta, possuindo boia elétrica
para controle de nível elevado (Figura 66).
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Figura 64: Croqui de localização do Poço tubular 10 e Reservatório 08 – Comunidade Siqueira
Campos

Figura 65: Vista geral do poço tubular 10, com cercamento e
controle de acesso

Figura 66: Vista geral do

reservatório 08
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Esta SAC abastece 28 habitantes, estando atualmente sob a responsabilidade da
Associação Hídrica da Linha Siqueira Campos.
Poço tubular 11 e Reservatório 09 (Comunidade Santo Antão)
O poço tubular 11 e o reservatório 09 estão localizados em áreas destinadas à
produção agrícola. As unidades distam entre si em aproximadamente 30 m, estando alocadas
próximas a uma estrada vicinal do município, o que facilita o acesso ao poço tubular. Para
mais informações consultar a Tabela 11 e o croqui da Figura 67.
Tabela 11 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Santo Antão (Datum
Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Denominação

Endereço

Poço tubular 11

L. Santo
Antão

27°52'38.41"S

52°24'45.99"W

L. Santo
Antão

Não

Reservatório 09

L. Santo
Antão

27°52'39.28"S

52°24'46.86"W

L. Santo
Antão

–

Latitude

Longitude
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Figura 67: Croqui de localização do Poço tubular 11 e Reservatório 09 – Comunidade Santo
Antão

A infraestrutura do poço tubular 11, conta com hidrômetro, ponto de saída para coleta
de água bruta e um tubo de proteção concêntrico junto a tubulação de captação do poço. A
captação não possui portaria de outorga emitida, assim como não possui cercamento e
controle de acesso. Em visita in loco, observou-se que o poço possuía placa de identificação
quanto ao uso da água, entretanto a mesma se encontrava danificada. O acima relatado pode
ser observado nas Figuras 68, 69 e 70.
O reservatório 09 é do tipo elevado com sistema de controle de nível d’água através de
boia elétrica, sendo fabricado em fibra de vidro, com uma capacidade de armazenamento
nominal equivalente a 10.000 L. A água captada pelo poço tubular 11 passa por um processo
de desinfecção simples, por cloração, antes de ser armazenada para a distribuição.

Página 70 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

Figura 68: Vista geral do poço
tubular 11 em área agrícola,
com hidrômetro e tubo de
proteção

Figura 69: Detalhamento do
hidrômetro do poço tubular 11

Figura 71: Vista geral do poço
tubular 11 e do reservatório
09 em área agrícola

Figura 72: Reservatório 09, do
tipo elevado com estrutura de
cloração

Figura 70: Placa de
identificação quanto ao uso
da água captada danificada

Figura 73: Detalhamento
para bomba de cloração na
entrada do reservatório 09
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Este sistema é responsável por abastecer as 58 habitantes, sendo gerenciado pela
Associação Hídrica da Linha Santo Antão.
Poço tubular 12 e Reservatório 10 (Comunidade Salgado Filho)
O poço tubular 12 e o reservatório 10 estão localizados em áreas de fácil acesso, nos
entornos de áreas destinadas à produção agrícola. O ponto de captação está a
aproximadamente 200 m da estrutura de reservação. Para mais informações consultar Tabela
12 e croqui da Figura 74.
Tabela 12 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Salgado Filho
(Datum Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Denominação

Endereço

Poço tubular 12

L. Salgado
Filho

27°53'44.95"S

52°25'55.29"W

L. Salgado
Filho

Não

Reservatório 10

L. Salgado
Filho

27°53'40.48"S

52°25'50.85"W

L. Salgado
Filho

–

Latitude

Longitude

O poço tubular 12 possui uma estrutura com hidrômetro, laje de proteção, controle de
acesso e cercamento, conforme as Figuras 75 e 76. O poço também não possui portaria de
outorga emitida pelos direitos de explotação da água subterrânea.
A unidade de armazenamento da água captada pelo poço tubular 12, conta com
processo de cloração na entrada do reservatório. O reservatório 10 trata-se de um
reservatório elevado, com capacidade nominal de armazenamento equivalente a 10.000 L,
constituído em fibra de vidro (Figura 77 e 78).
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Figura 74: Croqui de localização do Poço tubular 12 e Reservatório 10 –
Comunidade Salgado Filho

Figura 75: Vista geral do poço tubular 12, com
cercamento e controle de acesso

Figura 76: Poço tubular 12, com
detalhamento para hidrômetro
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Figura 77: Vista geral do
reservatório 10, próximo a uma
área de ocupação agrícola

Figura 78: Reservatório 10, com destaque para a estrutura
de cloração de água

Esse sistema é responsável pelo abastecimento de 30 habitantes pertencentes à
Comunidade Salgado Filho. Atualmente a gestão da água é realizada pela associação hídrica da
localidade.
Poço tubular 13 e Reservatório 11 (Linha Redante)
O poço tubular 13 e o reservatório 11 estão alocados em áreas de fácil acesso, estando
o poço no localizado no entorno de uma área de pastagem e o reservatório situado em uma
área de produção agrícola, distantes aproximadamente 1,70 km um do outro. A Tabela 13 e
croqui da Figura 79 trazem mais informações relacionadas a esse sistema.
Tabela 13 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Redante (Datum
Sirgas 2000).
Denominação

Endereço

Coordenada geográficas

Região
que

Possui

Latitude

Longitude

abastece

outorga

Poço tubular 13

L. Redante

27°53'55.76"S

52°27'0.64"W

L.
Redante

Não

Reservatório 11

L. Redante

27°53'25.92"S

52°26'28.14"W

L.
Redante

–
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Figura 79: Croqui de localização do Poço tubular 13 e Reservatório 11 – Linha Redante

O ponto de captação possui uma estrutura com bomba de cloração na saída do poço,
hidrômetro, saída para coleta de água bruta, laje de proteção, cercamento e controle de acesso
em construção, conforme a Figura 80. O poço tubular 13 não conta com portaria de outorga
emitida pelo Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul.
A água tratada, captada no poço tubular 13 é encaminhada a uma unidade de
reservação, com capacidade de armazenamento equivalente a 20.000L, constituída em
material de fibra de vidro sobre uma laje elevada, conforme as Figuras 82 e 83. Quando em
visita in loco, foram identificados transbordamentos provocados provavelmente pelo mau
funcionamento da boia elétrica que controla o nível do reservatório.
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Figura 80: Vista geral do poço tubular 13, alocado em uma área de potreiro

Figura 81: Vista geral do reservatório 11 em
laje elevada próximo a uma área agrícola

Figura 82: Reservatório 11, com destaque
para a presença de água sobre a laje

A unidade de captação e de reservação é atualmente responsável por abastecer 36
habitantes ao longo da Linha Redante. A gestão da taxação e cobrança pelo uso da água é
realizada pela Associação Hídrica da Linha Redante.
Poço tubular 14 e Reservatório 12 (Linha Inhaquê)
O poço tubular 14 e o reservatório 12 estão alocados em espaços cedidos ao município
dentro das propriedades rurais, distantes entre si em 500 m. O poço está localizado próximo
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às edificações de uma propriedade rural e o reservatório no interior de uma área agrícola.
Para mais detalhes consulte a Tabela 14 e o croqui da Figura 83.
Tabela 14 – Informações das estruturas de abastecimento da Linha Inhaquê
(Datum Sirgas 2000).
Denominação

Endereço

Poço tubular 14

Reservatório 12

Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Latitude

Longitude

L. Inhaquê

27°57'0.69"S

52°27'11.16"W

L. Inhaquê

Não

L. Inhaquê

27°56'50.27"S

52°27'15.11"W

L. Inhaquê

–

Figura 83: Croqui de localização do Poço tubular 14 e Reservatório 12 – Linha Inhaquê
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O poço tubular 14, conta com placa de identificação de uso, estrutura de cloração,
hidrômetro e saída para coleta de água bruta, não possuindo laje de proteção, cercamento e
controle de acesso de pessoas não autorizadas, conforme Figuras 84 e 85.

Figura 84: Vista geral do poço tubular 14, no quintal de
uma propriedade rural com placa de identificação quanto
ao uso da água

Figura 85: Poço tubular 07, com
estrutura de cloração

Figura 86: Vista geral do reservatório 12, em meio a uma área de produção agrícola
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A unidade de reservação da água tratada, captada pelo poço tubular 14, possui uma
capacidade de armazenamento igual a 15.000 L, sendo constituída de fibra de vidro. Este
sistema, é responsável por abastecer 102 habitantes da Linha Inhaquê, estando atualmente a
gestão do uso da água sob a responsabilidade da associação hídrica da localidade.

Poço tubular 15 e Reservatório 13 (Linha Alto Alegre)
O poço tubular 15 e o reservatório 13 estão distante 600 m entre si. O poço encontra-se
localizado no entorno das edificações da propriedade rural onde está alocado, enquanto que o
reservatório está situado sobre uma área de produção agrícola, sem possuir uma estrada
específica de fácil acesso. Para mais detalhes consulte a Tabela 15 e observe o croqui da
Figura 87.
Tabela 15 – Informações das estruturas de abastecimento da Linha Alto Alegre (Datum
Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Região que
abastece

Possui
outorga

Denominação

Endereço

Poço tubular 15

L. Alto
Alegre

27°56´51.41"S

52°20´35.19"W

L. Alto
Alegre

Não

Reservatório 13

L. Alto
Alegre

27°57'9.58"S

52°20'43.39"W

L. Alto
Alegre

–

Latitude

Longitude
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Figura 87: Croqui de localização do Poço tubular 15 e Reservatório 13 – Linha Alto Alegre

O poço de captação possui uma estrutura com cloração, tubo auxiliar de medição de
nível, saída para coleta de água bruta, hidrômetro e laje de proteção, não contando com
controle de acesso e cercamento O poço tubular 15 também não possui portaria de outorga
dos direitos de uso da água subterrânea.
O reservatório 13, está alocado sobre uma laje de concreto elevada, possuindo uma
capacidade de armazenamento de até 20.000L de água (Figura 90). Em visita de campo, no dia
14 de julho de 2021, devido ao mau funcionamento no sistema de controle de nível por boia
ocasionou o transbordamento da capacidade de armazenamento (Figura 91).

Página 80 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

Figura 88: Vista geral do poço tubular 15,
com estrutura de cloração e sem cercamento

Figura 89: Poço tubular 15, com hidrômetro e
laje de proteção

Figura 90: Vista geral do reservatório 13, Figura 91: Reservatório 13, detalhamento do
sobre laje em uma área agrícola
extravasamento de água

A unidade de captação e reservação apresentada abastece uma população de 186
habitantes. Atualmente a gestão do uso da água é realizada pela Associação Hídrica da Linha
Alto Alegre.
Poço tubular 16 e Reservatório 14 (Linha Dalanora)
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O poço tubular 16 e o reservatório 14 estão a aproximadamente 400 m um do outro,
alocados em áreas de produção agrícola e de fácil acesso. Mais detalhes podem ser
encontrados na Tabela 16 e no croqui da Figura 92.
Tabela 16 - Informações das estruturas de abastecimento da Linha Dalanora (Datum
Sirgas 2000).
Coordenadas geográficas

Denominação

Endereço

Poço tubular 16

L. Dalanora

Reservatório 14

L. Dalanora 27°55'07.34"S

Latitude
27°55'11.69"S

Longitude

Região que
abastece

52°24'09.61"W

L. Dalanora

52°23'56.96"W

L. Dalanora

Possui
outorga
Não

–

Figura 92: Croqui de localização do Poço tubular 16 e Reservatório 14 – Linha Dalanora
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O poço tubular 16 possui hidrômetro e laje de proteção, mas não possui cercamento
com controle de acesso. O poço tubular 16 também não possui portaria de outorga dos
direitos de uso da água subterrânea emitida.
A reservação da água tratada, é realizada e conta com uma estrutura elevada que
possui uma capacidade de armazenamento de até 20.000 L de água. A água bruta passa por
um processo de tratamento de desinfecção simples, através de cloração na entrada do
reservatório.

Figura 93: Vista geral do poço tubular 16,
localizado em uma área agrícola, sem
cercamento

Figura 95: Vista geral do reservatório 14,
alocado próximo a uma área agrícola

Figura 94: Poço tubular 16, com
detalhamento da presença de hidrômetro e
laje de proteção

Figura 96: Estrutura de cloração presente
no reservatório 14
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Esta unidade de captação e reservação é responsável por abastecer uma população de
36 habitantes. Atualmente, a gestão do uso da água recai sobre a Associação Hídrica da Linha
Dalanora.

5.1.3 Recomendações gerais quanto ao abastecimento de água
A área urbana de Ipiranga do Sul e outras 13 localidades do interior contam com
sistemas de abastecimento público geridos pelo poder executivo municipal. Um compilado
geral da situação de infraestrutura e de operação dos pontos de captação é expresso na Figura
97. Cinquenta por cento de todos os poços tubulares possuem cercamento e controle de
acesso, 100% possuem hidrômetro, 88% possuem lajes de proteção e 25% possuem o
processo de cloração no ponto de captação.
100%
88%

50%
31%
25%

Cercamento e Laje de proteção
controle de acesso

Hidrômetro

Cloração

Perdas de água

Figura 97: Porcentagem de pontos de captação que apresentam itens de infraestrutura básica
ou se encontram com perdas de água

As situações de perdas de água, principalmente provocadas por vazamentos nas
tubulações de saída, atingem aproximadamente 3 de cada 10 poços. De maneira geral,
recomenda-se o constante monitoramento e reparo ou troca nas estruturas relacionadas ao
abastecimento público, uma vez que as mesmas estão sujeitas a desgastes naturais,
intempéries climáticas e a própria ação humana.
Considerando o exposto, sugere-se que quando necessário hajam as adequações,
abaixo elencadas:
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1. Cercamento nas dimensões de 2 x 2 metros com controle de acesso de forma
a impedir a entrada de pessoas não autorizadas;
2. Laje de proteção sanitária na dimensão de 1 x 1 metros e 10 cm de altura;
3. Inserção de tubo auxiliar para a medição de nível;
4. Torneira como ponto de coleta na saída de água;
5. Hidrômetro instalado na saída de água de cada poço;
6. Encaminhamento de portaria de outorga para uso da água junto a SEMA/DRH.
As Figuras 98, 99 e 100 representam modelos ideais de infraestrutura básica de poços
tubulares.

Figura 98: Modelo de adequação da infraestrutura física de um poço
quanto a laje de proteção, medição de nível, hidrômetro e dispositivo
de coleta. Na legislação do Rio Grande do Sul a dimensão da laje de
proteção é de 1 x 1 metros e altura de 10 cm, com caimento para as
laterais, conforme representado na imagem12

12

Disponível em: http://www.quimiquali.com.br/outorga-uso-poco-artesiano
Página 85 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

Figura 99: Modelo de poço tubular com estrutura física adequada

Figura 100: Modelo de cercamento de proteção para poços que também pode ser utilizado
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No tocante às unidades de reservação de água, são 14 reservatórios distribuídos pela
sede municipal e localidades do interior. Os reservatórios são constituídos exclusivamente
por caixas com tampa, em material de fibra de vidro.
Um compilado das principais estruturas, situação de acesso e operação é expresso na
Figura 101. São três as unidades de reservação que estão localizadas no interior de áreas
agrícolas que não apresentam uma infraestrutura consolidada de acesso.

78,6%

78,6%

42,9%

0,0%
Hidrômetro

Cloração

Perdas de água

Estrada de fácil
acesso

Figura 101: Infraestrutura e situação operacional presentes nas unidades de reservação
Ipiranga do Sul

Conforme a Figura 101, é possível encontrar perdas de água em 4 de cada 10
reservatórios. São perdas provocadas principalmente pelo mal funcionamento das boias de
controle de nível, e em menor grau por vazamentos nas tubulações de saída.
De acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada –RDC Nº 91, DE 30 DE JUNHO DE
2016, os reservatórios de água devem atender aos seguintes critérios:
I- possuir tampas de inspeção e passagens dimensionadas para permitir a entrada de um
homem em todos os compartimentos, visando à inspeção e higienização do
reservatório;
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II- as superfícies internas devem ter ângulos e cantos arredondados, sem emendas,
manualmente acessíveis, ausentes de reentrâncias e saliências, de forma a impedir a
proliferação de microrganismos, bem como permitir total assepsia do seu interior;
III- ser concebido de forma a permitir o escoamento total da água;
IV- as torneiras, conexões e outros componentes devem ser de fácil retirada e montagem
para permitir a limpeza e desinfecção;
V- as tampas, bem como outros acoplamentos devem ter tal estanqueidade de forma a
impedir vazamentos, e/ou a entrada de corpos estranhos, como líquidos, poeiras,
insetos e animais.
VI- as tampas devem estar instaladas sobre bordas de abertura, suficientemente elevadas
acima da face superior externa do reservatório, de forma a impedir a entrada de água
da chuva ou de qualquer outro veículo de contaminação difusa.

Figura 102: Modelo de reservatório de água satisfatório: material polietileno de alta densidade
com proteção contra raios UV

5.1.4 Tratamento e monitoramento da qualidade da água
Atualmente, a forma de tratamento em todas as unidades de abastecimento público se
baseia no processo de desinfecção simples, através da adição de hipoclorito de sódio.
Conforme normatização que determina os padrões de potabilidade para a água de consumo
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humano, esse processo deve ser realizado de modo que a concentração residual livre de cloro
nos pontos de consumo não seja superior a 2,0 mg/L, ou inferior a 0,5 mg/L13.
Atualmente, a execução e manutenção das estruturas e processos de cloração nas
comunidades rurais e na área urbana é realizada de forma terceirizada pela empresa, Lacua –
Sistema de Tratamento de Água e Saneamento LTDA – ME (CNPJ n° 07.688.147/0001-65),
com sede no município de Jacutinga/RS, estando atualmente sob a responsabilidade química e
técnica de Vera Lucia Pizzi Dal Pupo. A prestação dos serviços de tratamento de água foi alvo
do Contrato Administrativo n° 21/2020 e posterior termo aditivo, conforme Anexo 2.
Quanto ao monitoramento da qualidade da água, além das análises realizadas pela
empresa responsável pelo tratamento da água, o município também desenvolve ações
permanentes de vigilância da qualidade da água, ao cumprir o Programa Nacional de
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - VIGIAGUA14, estruturado a partir
dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. Este programa está inserido no estado do Rio
Grande do Sul através do Centro Estadual de Vigilância em Saúde - CEVS, da Secretaria de
Saúde do Estado do RS.
Mensalmente são coletadas 6 amostras de água nas saídas de tratamento e em pontos
de consumo, para a avaliação de parâmetros químicos, organoléticos e microbiológicos. Os
parâmetros analisados em laboratório são o pH, turbidez, fluoreto, coliformes totais e
Escherichia coli. As amostras, coletadas em um sistema de rodízio pelas SACs do município,
são encaminhadas ao LACEN (Laboratório Central do Estado), para avaliação dos parâmetros
de qualidade da água. As concentrações de cloro residual livre também são monitoradas,
entretanto estas análises são realizadas em campo.

5.1.5 Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios
A limpeza e desinfecção das caixas d’água é realizada anualmente, pela mesma
empresa responsável pelo tratamento da água bruta, a Lacua – Sistema de Tratamento de
13

Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde.

14

VIGIAGUA é um instrumento de implementação das ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano,
consistindo em um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para garantir à população
o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido na legislação
vigente, como parte integrante das ações de promoção da saúde e prevenção dos agravos transmitidos pela água.
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Água e Saneamento LTDA. A certificação concedida pela empresa, comprovando a efetivação
da limpeza e desinfecção dos reservatórios para o ano de 2021, última ocasião onde foi
realizada, conta no Anexo 3.
De acordo com a NOTA TÉCNICA de 11/07/2018 da VIGIAGUA/DVAS/CEVS da
Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, a limpeza e desinfecção das caixas d'água
deverão ser realizadas, no mínimo, uma vez por ano ou sempre que ocorrer alguma das
seguintes situações:
• Contaminação da água.
• Entrada de objetos, animais ou pessoas no reservatório.
• Sujeira no reservatório (exemplo: folhas, lama, lodo, entre outras).
• Mudanças nos aspectos da água, como cor, odor ou sabor.

5.1.6 Rede de distribuição de água
As redes adutora de água bruta e de distribuição de água tratada nas comunidades
rurais e na área urbana de Ipiranga do Sul não possuem seus traçados mapeados, desse modo
não existem dados concretos que subsidiem a localização e a extensão das mesmas. O
município também não mantém um registro relacionado aos índices de perdas de água nas
redes de distribuição.
5.1.7 Cobrança pelo uso da água e Autossustentação financeira
Na área urbana a taxação pelo consumo de água varia de acordo com o tipo de
economia e quantidade consumida. As menores taxas são aplicadas para residências com
áreas inferiores a 40 m² e as maiores para as agroindústrias, conforme a Tabela 17.
Tabela 17 – Tarifas para o consumo de água para diferentes tipologias de economias da
área urbana.
Tipologia da economia de
consumo

Valor (R$)

Valor adicional
ao m³

Residencial A (até 40 m²)

27,63 ( para consumo ≤ 10 m³)

2,21

Residencial B

56,80 (para consumo ≤ 15 m³)

3,88
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Comercial

75,15(para consumo ≤ 20 m³)

4,62

Industrial

101,32 (para consumo ≤ 30 m³)

4,63

350,00(para consumo ≤ 350 m³)

5,95

Agroindustrial
Tarifas de ligação/religação

75

–

Os montantes das receitas arrecadadas ou em haver pela cobrança do uso da água,
assim como os gastos com construção, manutenção, tratamento da água por cloração e
limpeza dos reservatórios para a área urbana, constam na Figura 103.

R$205.404,27
R$187.367,17

R$99.549,96
R$72.041,93
R$27.580,03

R$18.037,10
Receita
Receita recebida
empenhada à
nos cofres
receber da
públicos pela
taxação de água taxação da água

Receita total de
cobrança pelo uso
da água

Gastos com
material de
consumo

Gastos com
serviços
terceirizados

Total de gastos
com a prestação
do serviço

Figura 103: Receita arrecadada e custos com a manutenção do serviço de
abastecimento de água na zona urbana, para o ano de referência de 2020

As comunidades rurais, distribuídas pelas Linhas do interior do município, possuem
suas respectivas Associações Hídricas de Água, responsáveis pela imposição das taxações pelo
uso da água. Estas taxas, de acordo com o repassado pelos gestores municipais, geralmente
envolvem a cobrança de um valor capaz de subsidiar o gasto com o consumo de energia
elétrica para a extração da água subterrânea.
Entretanto, apesar do poder público não estar envolvido na aplicação e arrecadação das
taxas pelo uso da água, ele ainda atua na construção e manutenção de redes, na substituição de
reservatórios, no tratamento da água e na limpeza dos reservatórios. Assim, os
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registros financeiros apresentam apenas montantes de gastos com a manutenção dos serviços
de abastecimento público rural (ver Figura 104).

R$278.414,16

R$179.431,01

R$98.983,15

R$0,00

R$0,00

R$0,00

Receita
Receita recebida Receita total de
empenhada à
nos cofres
cobrança pelo uso
receber da taxação públicos pela
da água
de água
taxação da água

Gastos com
material de
consumo

Gastos com
serviços
terceirizados

Total de gastos
com a prestação
do serviço

Figura 104: Custos para a manutenção do serviço de abastecimento de água na zona rural, para
o ano de referência de 2020

Em termos gerais a autossuficiência financeira global do município, na prestação dos
serviços relacionados ao abastecimento público de água, é equivalente a 54,34%, para o ano
de 2020. Entretanto, quando são consideradas as taxas de autossuficiência econômica do
município discriminados para o ambiente urbano e rural, chega-se aos valores respectivos de
206,33% e 0,00%.
No tocante às despesas com o tratamento da água no interior do município de Ipiranga
do Sul, a Lei Municipal n° 1227 de 2013, autoriza o poder executivo do município a custear as
despesas relacionadas ao tratamento, manutenção e outorga de uso, das redes de
abastecimento rurais. De acordo com o Artigo 3°, “as despesas decorrentes da presente lei
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei de meios”, ou seja, a Lei
Orçamentária.
A despesa per capita municipal para a prestação dos serviços de abastecimento público
urbano é equivalente a R$ 150,83 por habitante, enquanto que a receita arrecadada per capita
com a cobrança dos serviços atinge o valor de R$ 283,89 por habitante. Estes valores são
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válidos para o ano de referência de 2020, tomando como base apenas a população urbana do
município, estimada em 660 habitantes.
Em resumo, quanto a cobertura dos serviços de abastecimento de água, este chega a
100% da população, tanto em área urbana quanto em área rural, sendo que há regularidade
nos serviços fornecidos, não havendo portanto áreas críticas.
5.2 SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
De acordo com a Lei Federal nº 11.445/200715, o esgotamento sanitário é definido
como: “[...] atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até
o seu lançamento final no meio ambiente”.
A mesma Lei cita ainda, no Artigo 5º, que não constitui serviço público a ação de
saneamento executada por meio de soluções individuais (fossa séptica, filtro anaeróbico e
sumidouro ou outros dispositivos), desde que o usuário não dependa de terceiros para operar
os serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada,
incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.
De acordo com a Lei de Diretrizes Urbanas de Ipiranga do Sul 16, todas as edificações do
município devem conter instalações hidro-sanitárias dotadas de fossa séptica e sumidouros.
De acordo com a lei, as seguintes especificações devem ser obedecidas quanto a instalação das
fossas e sumidouros:
a) Ambas as estruturas devem ser dimensionada de acordo com a NBR 7229 17, sendo
que a capacidade do sumidouro não pode ser inferior a 1,50 m³ (um metro cúbico e
meio);
b) As fossas sépticas devem ser localizadas em local próximo à via pública, com
tampa visível e sem nenhuma obstrução que possa dificultar a sua limpeza;
c) Os sumidouros devem ter volume mínimo de 6 m³ (seis metros cúbicos) e
estar distante 1,50 m (um metro e meio) de todas as divisas;
15

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.

16 Lei municipal nº 971, de 31 de julho de 2009.

17

NBR 7229/1993 -Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos.
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d) As fossas sépticas devem estar distantes, no mínimo, a 20 (vinte) metros de
poços de captação de água, localizados no mesmo terreno ou terreno vizinho;
e) Não serão permitidas ligações das fossas sépticas ou de sumidouros diretamente no
coletor público pluvial;
f) As águas provenientes de pias de cozinhas e de copas deverão passar por caixa
de gordura, antes de serem lançadas nos sumidouros.
Legislações subsequentes que tratam do mesmo tema implementaram no município o
chamado Projeto Saneamento Básico18 e Programa Propriedade Sustentável19, ainda em vigor
em toda a territorialidade de Ipiranga do Sul. O Projeto Saneamento Básico prevê a concessão,
por parte do poder executivo municipal, de incentivos como custo hora/máquina gratuito
para a abertura de fossas e valas, mão-de-obra para a instalação das estruturas, fossa séptica
de 1.800 L (mil e oitocentos litros), material para sumidouro e transporte de material, desde
que adquirido no município. Fica sob responsabilidade do beneficiário do projeto a aquisição
de materiais como canos, caixa de gordura e filtro anaeróbio.
O Programa Propriedade Sustentável entre outros incentivos, isenta os serviços
prestados pela prefeitura municipal na abertura de valas para fossas sépticas, filtros
anaeróbios, sumidouros de dejetos humanos e águas servidas. Em contrapartida, os
beneficiários deste programa têm como responsabilidade a efetivação da limpeza das fossas
sépticas, filtros anaeróbios e similares.
Para o ano de 2020, conforme informado e repassado pela prefeitura municipal, um
montante equivalente a R$ 75.730,43 (setenta e cinco mil, setecentos e trinta reais, com
quarenta e três centavos) foi investido em materiais, obras e instalações relacionadas aos
serviços de esgotamento sanitário pelo Poder Executivo de Ipiranga do Sul.
De acordo com o estimado pela gestão municipal, 95% das residências do município
contam com sistemas formados por fossa séptica e filtro anaeróbio. Também é relatado, que
existem casos onde os efluentes líquidos após passarem por estas estruturas, são
encaminhados diretamente para a rede de drenagem pluvial, sem contar com sumidouros. De

18

Implementado pela Lei Municipal n° 978, de 11 de setembro de 2009.

19

Instituído pela Lei Municipal n° 1105, de 11 de julho de 2011.
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acordo com o censo realizado pelo IBGE, em 2010, o índice de esgotamento sanitário
adequado do município atingia o valor de 71,7%.
Atualmente o município trabalha com um modelo de gestão onde a responsabilidade
pela limpeza das soluções individuais é atribuída ao gerador, não tendo assim nenhum
envolvimento com os processos correlatos, como a destinação final adequada dos efluentes.
Neste sentido cabe destacar que, mesmo que as residências possuam um sistema de
tratamento individual, se não houver limpeza periódica a cada 2 a 3 anos, dependendo do
dimensionamento do sistema, o mesmo não terá eficiência, funcionando apenas como uma
caixa de passagem dos efluentes sanitários. O projeto e construção dos sistemas individuais
devem seguir além das recomendações dadas pelas Normas Técnicas da ABNT 7229, as
estipuladas pela NBR 1396920.
5.3 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e atualizações posteriores, define a
limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos como o conjunto de serviços públicos,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual ou mecanizada, asseio e
conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana. Os resíduos aos quais a
referida lei se relaciona são definidos como:
I.
II.

Resíduos domésticos;
Resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços,
em quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos; e

III.

Resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como:
a. Serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias
e logradouros públicos;
b. Asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
c. Raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos;

Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto,
construção e operação.
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d. Desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
e. Limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e
outros eventos de acesso aberto ao público; e
f. Outros eventuais serviços de limpeza urbana.
5.3.1 Resíduos domésticos e similares de origem comercial/serviços
O município de Ipiranga do Sul adota o sistema de coleta seletiva domiciliar
diferenciado em resíduos secos/recicláveis e orgânicos, cuja responsabilidade pela
segregação recai sobre a fonte geradora. Os resíduos secos são entendidos como materiais
passíveis de reciclagem, desde que livres de sujidades e de contaminação por qualquer tipo de
substância. Já os resíduos orgânicos ou úmidos são todos aqueles materiais que não podem
mais ser reutilizados e destinados à reciclagem.
São exemplos de resíduos secos as garrafas PET, jornais, papéis em geral, embalagens
de papelão, embalagens plásticas e tetra pak limpas, isopor, latinhas, objetos metálicos em
geral, sacolas, potes, vidros, carcaças de eletroeletrônicos e outros. Já os resíduos orgânicos
envolvem restos de comida, papel/papelão sujo e/ou engordurado, papel higiênico, fraldas,
filtros de café e outros.
Salienta-se que dependendo da realidade regional, vidros e isopores, por exemplo,
podem vir a constituir resíduos orgânicos ou úmidos. Isso acontece porque a reutilização de
recicláveis passa necessariamente pela avaliação da viabilidade técnica e econômica de sua
recuperação. Uma vez que não existam alternativas viáveis, resíduos passíveis à reciclagem
podem vir a ser descartados e entendidos como rejeitos.
A infraestrutura de coleta seletiva mantida pelo município permite que a abrangência
da taxa de cobertura atinja 100% de sua população. Atualmente, no ambiente urbano a coleta
seletiva municipal funciona de acordo com a seguinte periodicidade:
▪ Coleta de resíduos secos nas terças e quintas feiras;
▪ Coleta de resíduos orgânicos nas segundas, quartas e sextas feiras.
O serviço de coleta, transporte, triagem e destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares recicláveis e não recicláveis urbanos é prestado pela empresa TRANSPORTES
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TETERYCZ LTDA (CNPJ 29.747.556/001-28), de acordo com as disposições previstas no
Contrato Administrativo n° 43/2018 e 2° Termo Aditivo, conforme Anexo 4. A empresa está
localizada no município de Áurea – RS, e atua diretamente no transporte dos resíduos e no
encaminhamento destes para uma central de triagem e destinação terceirizada.
Os resíduos secos com origem no município são transportados pela empresa
TRANSPORTES TETERYCZ LTDA e enviados para classificação e recuperação na empresa
JOÃO CARLOS DA SILVA – MEI (CNPJ n° 22.514.454/0001-13), com sede em Erechim – RS. O
empreendimento atua sob as condições e restrições impostas pela Licença de Operação n°
107/2020, emitida pela Prefeitura Municipal de Erechim, através da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, conforme Anexo 5.
Na área rural, a coleta dos resíduos secos recicláveis é realizada periodicamente, em
todas as primeiras quintas-feiras do mês. Este serviço é prestado pela Secretaria Municipal de
Obras, que dispõe mensalmente de um veículo para a realização da coleta, que engloba todas
as Comunidades e Linhas do interior. Neste sentido, a gestão pública do município elaborou
materiais de divulgação com o fim de esclarecer os tipos de resíduos a serem coletados, a
periodicidade e o roteiro da coleta, conforme Figura 105.
Os resíduos secos provenientes da zona rural, após a coleta municipal são destinados
conjuntamente com os resíduos domiciliares urbanos, pela TRANSPORTES TETERYCZ LTDA.
Os resíduos de origem comercial/serviços que se equiparam aos resíduos domiciliares, em
volume e composição, de maneira semelhante são coletados e destinados pela empresa
terceirizada.
Os resíduos classificados como rejeitos são encaminhados para um aterro sanitário
localizado no município de Victor Graeff – RS, operado pela CRVR – Companhia Riograndense
de Valorização de Resíduos. Este empreendimento opera sob a Licença de Operação
EIA/RIMA – LOER n° 00994/2021, emitida pela FEPAM (ver Anexo 6).
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Figura 105: Material de divulgação elaborado pela gestão pública, com informações relativas a
coleta de resíduos secos na zona rural de Ipiranga do Sul

A gestão municipal dos resíduos orgânicos e recicláveis também passa pela disposição
de lixeiras nas vias públicas. A sede municipal possui lixeiras na cor amarela para a disposição
de resíduos secos e vermelhas para a disposição de resíduos orgânicos, conforme Figura 106.
A disposição de lixeiras para a coleta seletiva com segregação total, deve seguir o códigos de
cores estipulados pela Resolução CONAMA n° 275/2011, conforme Figura 107.
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Figura 106: Lixeiras presente nas vias públicas para disposição de resíduos secos e orgânicos

Figura 107: Código de cores para a coleta seletiva de diferentes tipos de
resíduos, de acordo com o padrão estipulado pela Resolução CONAMA n°
275, de 2001

No tocante aos resíduos orgânicos e recicláveis gerados em estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços, a Política Nacional de Resíduos Sólidos 21 estabelece
que a responsabilidade pela gestão e destinação adequada pertence aos seus geradores.
21

Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010.
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Entretanto, quando em comum acordo, o poder público municipal pode assumir a
responsabilidade de gestão dos resíduos produzidos em volume, composição e natureza
equiparável à produção de resíduos domiciliares.
Nos casos onde há geração de resíduos classificados como perigosos ou ainda em
elevada volumetria, os geradores estão sujeitos à elaboração de um Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos – PGRS. Estes planos devem conter, entre outros pontos, conforme a Lei
Federal n° 12.305/2010, diagnóstico situacional, procedimentos operacionais básicos
relativos às etapas de acondicionamento até a destinação final e metas, procedimentos e
indicadores de minimização de geração de resíduos.
5.3.2 Resíduos de Limpeza Pública e de Construção Civil
Os resíduos de limpeza urbana englobam, de modo geral, os materiais gerados pela
varrição, capina, roçada, poda, remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados
pelas águas pluviais em logradouros públicos e outros.
No município de Ipiranga do Sul, os serviços de limpeza urbana e conservação das vias,
logradouros e espaços públicos foram alvo do Contrato Administrativo n° 12/2021. A
empresa ALCIMAR A. MENETRIER (CNPJ n° 17. 290.603/0001-78), com sede no município de
Ipiranga do Sul – RS, é a atual responsável pela prestação dos serviços de varrição, corte de
grama, roçada, capina manual, limpeza e conservação de vias, conforme contrato presente no
Anexo 7.
De acordo com o repassado pela Secretaria do Meio Ambiente de Ipiranga do Sul,
atualmente os resíduos provenientes da limpeza urbana são dispostos em áreas de
exploração de recursos minerais. Dois destes espaços, uma antiga área de cascalheira e uma
atual área de britagem, estão identificados na Figura 108.
As áreas onde atualmente há a destinação final dos resíduos provenientes da limpeza
urbana, também são os locais de recebimento e disposição final dos resíduos gerados em
obras de construção civil.
O encaminhamento da forma como se constitui atualmente, pode vir a configurar
passivo ambiental, uma vez que as áreas não são licenciadas para o recebimento de tais
Página 100 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

materiais. Os passivos ambientais podem ser entendidos como uma somatização dos danos
causados ao meio ambiente ao longo do tempo de operação de um empreendimento ou
atividade, que levam a uma obrigatoriedade de reparação dos impactos gerados.

Figura 108: Áreas de disposição de resíduos de varrição e entulhos de construção civil

5.3.3 Resíduos dos Serviços de Saúde
De acordo com a Resolução CONAMA n° 358 de 2005 22, e Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC da ANVISA n° 222 de 201823, enquadram-se como resíduos de serviços de
saúde todos aqueles gerados:
i. no atendimento à saúde humana ou animal, inclusive nos serviços de assistência
domiciliar e de trabalhos de campo;
ii. em laboratórios analíticos de produtos para saúde;
iii. em necrotérios, funerárias e nos serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação);
22

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde.

23

Regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde.
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iv. em serviços de medicina legal;
v. em drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação;
vi. em estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
vii. em centros de controle de zoonoses;
viii. em distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores
e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro;
ix. em unidades móveis de atendimento à saúde;
x. em serviços de acupuntura;
xi. em serviços de piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, entre outros similares.
Os resíduos de serviços de saúde são segregados em classes, de acordo com o tipo de
contaminação ou das características do material, conforme Figura 109. Cada tipologia deve
receber acondicionamento específico, conforme normas técnicas estabelecidas pela ABNT
NBR 12809/1993 e NBR 9191/2008.

Figura 109: Tipologias de resíduos de serviço de saúde com formas de acondicionamento
associados

As características dos resíduos ditam as formas de tratamento e disposição ao qual
serão submetidos. Por exemplo, os resíduos infectantes devem, necessariamente, passar por
processos de redução de carga microbiana, antes da sua disposição final, enquanto que
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resíduos comuns podem, normalmente, ser destinados à reutilização ou reciclagem, com
seus rejeitos encaminhados a aterros sanitários.
No município de Ipiranga do Sul, através do Contrato Administrativo n° 004/2021, o
poder público transferiu à empresa ATITUDE AMBIENTAL LTDA (CNPJ n° 07.075.504/000110) a prestações dos serviços de coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos
classe I – perigosos, originados dos serviços de saúde Grupo A, B e E, conforme Anexo 8.

A empresa ATITUDE AMBIENTAL LTDA, possui a sua sede no município de Dois
Vizinhos – PR, atuando sob as condições e restrições impostas pela Licença de Operação – LO
n° 03575/2020 e Licença Única – LU n° 01079/2021, concedidas pela Fepam. A LO licencia a
promoção da atividade de transbordo de resíduos de saúde, e a LU o transporte rodoviário de
resíduos perigosos no estado do Rio Grande do Sul. As licenças acima mencionadas podem ser
verificadas no Anexo 9.
Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as atividades geradoras de resíduos
de serviço de saúde devem elaborar planos próprios para o gerenciamento dos resíduos,
tomando para si a responsabilidade de sua gestão e destinação. As normas para a elaboração
destes planos estão contidas na RDC ANVISA n° 222, de 2018. São estabelecimentos passíveis
a realização de PGRS os hospitais, clínicas, consultórios, salões de beleza, indústrias
farmacêuticas e similares.
5.3.4 Resíduos sujeitos à Logística Reversa
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
i. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;
ii. Pilhas e baterias;
iii. Pneus;
iv. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
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v. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
vi. Produtos eletrônicos e seus componentes.
O município não realiza coleta diferenciada dos resíduos que são sujeitos à logística
reversa, estando a responsabilidade de destinação destes resíduos sobre o próprio gerador ou
empresa contratada pelo mesmo, devendo o consumidor final devolver o material usado no
local de sua aquisição.
Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, o município organiza campanhas anuais,
com pontos de coleta desta tipologia de resíduos, nos quais se enquadram os
eletrodomésticos, celulares, computadores, monitores, televisores, câmeras fotográficas e
similares. Na edição da campanha de coleta, em 2021, conforme material de divulgação em
Anexo 10, a empresa SUCATRON SUCATAS DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ n°
17.250.053/0001-63) alocada no município de Passo Fundo – RS, se responsabilizou pela
prestação gratuita do serviço de coleta e destinação final dos resíduos eletrônicos.
5.3.5 Tipologias e montantes de resíduos coletados, recuperados e destinados pelo
município
De acordo com os dados declarados ao SNIS24, para o ano de referência 2019, os
montantes de resíduos gerados no município constam na Tabela 18. As quantidades
apresentadas relacionam os resíduos coletados por empresas terceirizadas contratadas e
aqueles eventualmente coletados pela prefeitura municipal.
Tabela 18 – Quantificação do volume de resíduos coletados no município de Ipiranga
do Sul, no ano de 2019, com base nos dados declarados ao SNIS.
Tipologia

24

Quantidade
(ton/ano)

Resíduo dos Serviços de Saúde

4,8

Resíduo de Construção Civil

–

Porcentagem (%)
1,63
–

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Disponível em: http://app4.mdr.gov.br/serieHistorica/#
Página 104 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

Resíduo Domiciliar (secos e orgânicos)

280

94,98

10

3,39

Resíduos de Limpeza Pública
Total

294,8

100 %

Estima-se que cada habitante do município produza, em média, 424,24 kg de resíduos
recicláveis ao ano. No ano de 2019, calculou-se que o município possuía uma taxa de
recuperação de materiais recicláveis na ordem de 27,21%, o que representaria uma massa
reciclada per capita de 119,55 kg/hab/ano. Estes indicadores são válidos considerando
apenas a população urbana do município.

35,49%

26,62%
21,42%
16,48%

Papel e Papelão

Plástico

Metais

Vidro

Figura 110: Incidência de tipos de materiais na quantidade total de resíduos recuperados

A quantidade de material reciclado segregado nas parcelas de papel/papelão, metal,
plástico e vidro, com relação à quantidade total recuperada, pode ser observada no gráfico da
Figura 110. O material com maior índice de recuperação é o papel/papelão, seguido pelo
metal e o plástico.
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5.3.6 Autossustentação da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos
A cobrança pela prestação dos serviços de limpeza urbana e coleta seletiva dos
resíduos domiciliares, no município de Ipiranga do Sul é realizada conjuntamente com o IPTU.
Para o ano de 2020, a taxa dos serviços de coleta de resíduos adicionada ao IPTU foi de R$
33,88 por imóvel. Considera-se que neste mesmo ano existiam 520 domicílios aptos ao
pagamento da tarifa.
De acordo com os dados informados pela administração municipal, no ano de 2020, os
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos custaram aos cofres públicos R$
109.922,10 (cento e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e dez centavos). Oitenta e oito
por cento deste valor foi investido nos serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos e
12,0% na coleta de resíduos provenientes dos serviços de saúde, sob responsabilidade do
município.
A Figura 111, traz uma relação da receita orçada e das despesas com os serviços de
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Ipiranga do Sul, conforme foi repassado pela
administração municipal, para o ano de 2020.
R$109.922,10
R$ 96.728,50

R$ 17.617,60

R$ 13.193,60

Receita orçada com a cobrança Despesas com agente privado
de taxa de coleta de resíduos na coleta de resíduos de saúde
sólidos urbanos

Despesas com agente privado
Despesas totais com o
na coleta de resíduos
gerenciamento de resíduos
domiciliares
sólidos

Figura 111: Receita e despesas para a manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos, para o ano de referência de 2020
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Considerando os gastos e arrecadação relacionados aos serviços prestados no manejo
dos resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana, a taxa de autossustentação financeira do
município, para o ano referência 2020, foi de 18,21%. Isso significa que 81,79% dos
investimentos realizados para a manutenção destes serviços não obteve retorno, sendo
custeados exclusivamente pelo município.
Calcula-se uma despesa per capita com o manejo dos resíduos sólidos urbanos de R$
146,56 por habitante, sendo em contrapartida estimada uma receita per capita com a
cobrança dos serviços de apenas R$ 26,69 por habitante. Estes dados são válidos para o ano
base de 2020, considerando apenas a população urbana do município, estimada em 660
habitantes.
5.4 SERVIÇO DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
De acordo com o que dispõe a Lei nº 11.445/2007 e alterações posteriores, entende-se
por drenagem urbana e manejo das águas pluviais o seguinte: “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”.
Os arruamentos da área urbana de Ipiranga do Sul são dotados de meio-fio, sarjetas,
bocas de lobo, bueiros e galerias, pavimentadas em pedra basáltica, asfalto e de terra
compactada. Atualmente, a maioria das ruas contam com rede de coleta e transporte de águas
pluviais, que de modo geral se apresentam em condições adequadas de conservação, com a
manutenção das sarjetas e bocas de lobo livres de obstruções por materiais grosseiros, pedras
ou solo.
De acordo com o censo realizado e dados disponíveis pelo IBGE em 2010, Ipiranga do
Sul possuía um índice de urbanização de vias públicas em 74,2%. Este índice é calculado de
modo a demonstrar o percentual de domicílios localizados em face de quadras com a
presença de bocas de lobo, pavimentação, meio-fio e calçada nas vias públicas. As Figuras 112
a 117, caracterizam as condições do sistema de drenagem urbana da cidade de Ipiranga do
Sul, evidenciados no dia 06 de julho de 2021.
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Figura 112: Infraestrutura de sarjetas e bocas Figura 113: Pavimentação asfáltica em vias de
de lobo presentes nos arruamentos
circulação com presença de solo na sarjeta

Figura 114: Pavimentação em pedra basáltica Figura 115: Arruamento em região periférica
em rua com presença de meio fio e sarjeta em em terra compactada, com presença de sarjeta
bom estado de conservação
e boca de lobo
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Figura 116: Presença de faixa de pedestre
elevada, com tubo de passagem lateral nas
áreas de sarjeta

Figura 117: Implementação de sistema de
tubulações de drenagem das águas pluviais

Uma prática comum dentro das cidades, é a alteração da configuração das sarjetas com
a construção de rampas de concreto para acesso às garagens, conforme pode ser observado
na Figura 115. A execução das mesmas, impedem ou diminuem a eficiência do transporte das
águas pluviais. Em substituição a estas, existem opções de rampas confeccionadas em grades
de ferro, que impactam minimamente a microdrenagem e podem ter o seu uso incentivado
pelo poder público (ver Figura 118).

Figura 118: Modelo construtivo de baixo impacto, para rampas de acesso à garagens
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A área urbana de Ipiranga do Sul possui um relevo predominantemente suave a
ondulado, com inclinações que variam na ordem de 0,00 a 25,00% (ver Figura 119).
Declividades dentro da faixa de 0 – 3% caracterizam relevos planos, de 3 - 8% terrenos suave
ondulados, de 8 – 20% relevos ondulados, de 20 – 45% terrenos fortemente ondulados e de
45 – 75 relevos montanhosos.

Figura 119: Declividade do terreno do perímetro urbano de Ipiranga do Sul

Em áreas de baixa declividade, de modo geral os fluxos de água superficial tendem a
assumir baixas velocidades, o que favorece o acúmulo de volumes de água e leva a ocorrência
de alagamentos e inundações. Casos brandos de alagamentos geralmente poderiam ser
evitados se o sistema de drenagem pluvial funcionasse adequadamente. Neste sentido, os
serviços de limpeza urbana são fundamentais para a manutenção do sistema livre de
obstruções e em correta operação.
De acordo com o levantamento do censo do IBGE, com dados de 2010 Ipiranga do Sul
possuía um índice de arborização equivalente a 93,9%. No âmbito da drenagem urbana, esses
dados indicam que a cidade possui taxas consideráveis de interceptação da água da chuva
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pela presença das copas das árvores. Esse mecanismo favorece tanto o retardo de ondas de
cheia, como permite a diminuição da energia de impacto da água no solo, reduzindo o arraste
de materiais particulados.
Além da interceptação pelas copas das árvores, grande parte das vias de passeio
público são dotadas de áreas permeáveis. Conforme a Figura 120Figura 121, essas áreas estão
presentes nas calçadas, onde gramíneas contribuem para o aumento da infiltração da água no
solo e a diminuição dos escoamentos superficiais.

Figura 120: Área urbana de Ipiranga do Sul, com destaque para a arborização da cidade e
presença de áreas permeáveis nas vias de passeio público

O município de Ipiranga do Sul não possui problemas recorrentes relacionados a
alagamentos e inundações junto à área urbana. As regiões mais sensíveis à ocorrência destes
eventos se localizam no entorno do arroio sem denominação que atravessa a malha urbana,
conforme a Figura 121, o qual retrata a áreas de APP que devem ser mantidas e conservadas
no entorno deste recurso hídrico.
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Figura 121: Área urbana edificada com indicativo das regiões de APP no entorno do arroio sem
denominação que corta a cidade

Em relação a pontos de alagamento na área rural, são relatados casos isolados de
ocorrência de inundações em regiões de várzeas em localidades da Linha Pezzini. Estes
pontos de alagamento, trazem à tona os cenários rurais de assoreamento dos rios, associados
a trechos de córregos com inexistência de áreas de APP preservadas.
O uso intensivo do solo para fins agrícolas propicia a erosão e o carreamento das
partículas do solo para o leito dos rios, que com o tempo têm a sua capacidade de descarga
reduzida. Nesse sentido, ações de desassoreamento associadas à preservação das matas
ciliares são fundamentais para o controle das inundações no meio rural.
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6. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS

Tendo como referência o diagnóstico do cenário atual e as expectativas da população a
respeito dos cenários futuros a serem construídos, abaixo serão descritos os objetivos e metas
a serem alcançadas em curto, médio e longo prazo. Considera-se o seguinte com relação ao
período relativo as metas:
● Curto Prazo: Até 4 (quatro) anos;
● Médio Prazo: do 5º (quinto) ano ao 8º (oitavo) ano; e
● Longo Prazo: a partir do 9º (nono) ano até o 20º (vigésimo) ano.
É importante frisar que as metas e objetivos aqui definidos devem estar
compatibilizadas e em harmonia com o Plano Plurianual (PPA) do município, a fim de
viabilizar o seu desenvolvimento. Os objetivos e as metas estabelecidos nesta Revisão foram
alvos reuniões e debatidos em audiência pública realizada no dia 05 de novembro de 2021,
devidamente divulgada pela Município, que contaram com a presença do poder público
municipal e da população do município, conforme documentos presentes no Anexo 11 e Erro!
Fonte de referência não encontrada..

6.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Atualmente a gestão da água é desenvolvida exclusivamente pelo município de
Ipiranga do Sul na zona urbana, sendo que no meio rural o serviço é administrado de maneira
conjunta com as associações hídricas. Considerando o que se tem atualmente implantado e
em desenvolvimento no município, quanto ao abastecimento de água, existem melhorias a
serem realizadas, listadas a seguir:
1) Melhoria nos aspectos da infraestrutura básica da captação, reservação e rede
de distribuição (ampliação, substituição e manutenção);
2) Fornecer informações aos consumidores quanto a qualidade da água para
os usuários;
3) Revisão dos valores das taxas de cobrança de uso da água; e
4) Encaminhamento de outorga de todos os poços.
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Para atingir os objetivos elencados acima, propõem-se as seguintes metas e ações, bem
como possíveis prazos para execução.

META 01: Encaminhar a outorga de todas as captações de água subterrânea
(poços tubulares).
AÇÕES:
1) Contratar empresa especializada para encaminhamento das outorgas junto a SEMA
– DRH (Departamento de Recursos Hídricos), no estado do Rio Grande do Sul;
2) Adequar a infraestrutura necessária dos locais de captação, a fim de atender a
legislação e normas técnicas pertinentes, sob orientação de um profissional técnico
devidamente habilitado, em parceria com as associações de moradores.

PRAZO: Médio prazo

META 02: Organizar as associações / comissão de moradores junto as comunidades da
zona rural
AÇÕES:
1) Relacionar responsável pela gestão da água em cada comunidade, o qual deve
manter contato mensal com o município através da Fiscalização Sanitária e
Ambiental e empresa terceirizada responsável pela cloração da água, de forma a
relatar problemas e definir melhorias a serem realizadas;
2) O município deverá realizar reuniões semestrais com os entes responsáveis a fim
de ter um panorama geral do sistema de captação, reservação e rede de
distribuição de água.
PRAZO: Curto prazo
META 03: Reduzir perdas de água.
AÇÕES:
1) Realizar visitas técnicas mensais juntamente com a empresa que realiza a cloração da
água nos poços tubulares e reservatórios a fim de corrigir problemas de vazamentos
detectados;
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2) Substituir sempre que possível a canalização da rede em PVC ou amianto
para tubulação PEAD;
3) Substituir boias para o controle automático de enchimento dos reservatórios,
evitando assim perdas de água e energia;
4) Observar a vida útil dos hidrômetros, efetuando a sua substituição a cada 5 anos.

PRAZO: Médio prazo

META 04: Realizar o isolamento / proteção no entorno das áreas de captação e
reservação de água para evitar o livre acesso de pessoas e animais ou contaminação
por agroquímicos.
AÇÕES:
1) Implantar barreira física ou vegetal no entorno dos poços tubulares e reservatórios de
forma a diminuir o impacto de ações antrópicas diretas e indiretas;
2) Implantar controle de acesso nos cercamentos dos poços a fim de não permitir
a entrada de pessoas não autorizadas;
3) Implantar cercamento no entorno dos reservatórios de modo a não permitir o
acesso de pessoas não autorizadas.

PRAZO: Curto prazo

META 05: Realizar o tamponamento dos poços desativados, secos ou impróprios ao uso
da água.
AÇÕES:
1) Encaminhar projeto de tamponamento dos poços desativados junto a SEMA –
DRH através de contratação de empresa especializada.
2) Executar o tamponamento conforme projeto aprovado.

PRAZO: Curto prazo
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META 06: Instalação de sistema de macromedição e válvulas de controle de pressão a
fim de monitorar volume de entrada e saída de água para identificação de perdas no
sistema.
AÇÕES:
1) Instalação de um sistema de macromedição de água, que consiste na leitura da
medição do hidrômetro na saída da água do poço e a instalação e leitura de
hidrômetro antes da rede de distribuição;
2) Manter controle da leitura dos hidrômetros da vazão da água através de planilhas
mensais, a fim de diagnosticar perdas de água na rede, a ser realizado pela
associação responsável pela gestão da água;
3) Instalação de válvulas de controle de pressão, que quando utilizadas juntamente
com hidrômetros permitem um maior controle das vazões nas redes de distribuição.

PRAZO: Curto prazo

META 07: Realizar a desinfecção semestral ou anual dos reservatórios de água.
AÇÕES:
1) Contratar empresa especializada ou manter quadro de pessoal treinado no município
ou responsáveis nas comunidades para realizá-lo, devendo o serviço estar de acordo
com a Portaria da Secretaria Estadual da Saúde Nº 1.237 de 28/11/2014 ou
alterações posteriores.

PRAZO: Curto prazo

META 08: Estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do abastecimento de
água, garantindo a sustentabilidade econômica dos serviços.
AÇÕES:
1) Realizar anualmente o balanço entre receita e despesa do abastecimento de água, em
área urbana e comunidades / associações da área rural, uma vez que a receita
arrecadada deverá ser maior que as despesas geradas com manutenção, melhorias,
substituições, etc. A partir desta revisão será possível estabelecer o valor da taxa a
Página 116 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

ser cobrada pelo uso da água;
2) Criar ou rever lei municipal de forma a atualizar a tarifação de água com base
no estudo definido no item acima.

PRAZO: Curto prazo

META 09: Fiscalizar possíveis passivos ambientais, que de alguma forma possam
contribuir com a contaminação dos recursos hídricos, em especial os locais de captação
para consumo humano.
AÇÕES:
1) Realizar vistorias periódicas pelo fiscal ambiental em locais onde há atividade
potencialmente poluidora, que podem contribuir com a contaminação da água.

PRAZO: Curto prazo

META 10: Promover treinamentos periódicos com as associações hídricas responsáveis
pela gestão da água de modo a aprimorar os serviços de manutenção e qualidade da
água.
AÇÕES:
1) Elaborar cronograma anual de treinamentos internos da gestão da água, a ser
promovido pela Fiscalização Sanitária e Ambiental do município em parceria com
empresa responsável pelo tratamento da água.
2) Realizar os treinamentos juntos com os responsáveis em área urbana e rural.

PRAZO: Curto prazo

META 11: Substituir tubulações de plástico PVC por PEAD 10 mm
AÇÕES:
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1) Em novas redes de água a serem implantadas (ex.: novos loteamentos) ou
reconstituídas no município, utilizar material que diminua as perdas, incluindo
válvulas de controle de pressão e canos em PEAD 10 mm.

PRAZO: Longo prazo

META 12: Realizar o mapeamento das redes de distribuição de água
AÇÕES:
1) Definir etapas e prioridades de mapeamento na área urbana e nas localidades rurais;
2) Gerar os traçados de redes de água novas e/ou em processo de substituição
no momento de sua implantação;
3) Manter os mapeamentos realizados junto as Associações e também junto ao setor
de Engenharia Civil do município.

PRAZO: Longo prazo

META 13: Criar e manter atualizado banco de dados relacionado às demandas de
consumo, nível estático da água dos poços tubulares, número de ligações, nível de
atendimento da população e cobrança pelo uso da água.
AÇÕES:
1) Realizar um levantamento prévio relacionado às demandas de consumo, número de
ligações, nível de atendimento e cobrança pelo uso da água, de forma integralizada
com os gestores diretos dos sistemas na área urbana e rural;
2) Realizar a leitura do nível estático da água dos poços tubulares mensalmente;
3) Manter uma atualização mensal do banco de dados, de forma que a gestão pública
possa se utilizar do mesmo quando na necessidade de tomada de decisões.

PRAZO: Curto prazo

META 14: Investir em ações de educação ambiental relacionadas ao abastecimento
de água.
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AÇÕES:
1) Manter constante contato com a população, através de campanhas de
conscientização do uso da água / implantação de cisternas para armazenamento de
água da chuva, entre outros.
2) Promover campanhas relacionadas ao uso racional da água junto às escolas
e eventos municipais.
3) Dar a devida publicidade a todas as campanhas realizadas.

PRAZO: Curto prazo

META 15: Criar programa municipal de implantação de cisternas de
armazenamento de águas pluviais em empreendimentos rurais e residências
AÇÕES:
1) Criar legislação municipal estabelecendo a obrigatoriedade da implantação de
cisternas para armazenamento de águas pluviais dos telhados em empreendimentos
rurais de criação de bovinos, suínos, aves, para fins de utilização especialmente em
épocas de estiagem;
2) Realizar a divulgação do programa em meios de comunicação (rádio, redes
sociais, site) e auxílio da EMATER;
3) Elaborar cadastro das propriedades rurais de adesão ao programa;
4) Subsidiar projeto técnico de implantação através de empresa especializada, bem
como proporcionar informação de linhas de financiamento ao investimento.
PRAZO: Curto prazo
META 16: Definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de
abastecimento de água e esgoto sanitário , que poderá ser da administração direta (ex.:
secretaria municipal) ou indireta (ex: AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos
Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul; consórcio público; autarquia; convênio de
cooperação; entre outros)25
AÇÕES:
a) Firmar contrato / convênio, em caso de optar por entidade da administração
indireta, explicitando prazo, forma de atuação e abrangência das atividades a ser
desempenhadas pelas partes envolvidas; ou
25

Ver Artigo 31 do Decreto nº 7.217, de 21 de Junho de 2010.
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b) Criar departamento e legislação municipal pertinente, em caso de optar
pela administração direta;
c) Dar publicidade aos relatórios, estudos, decisões e instrumentos equivalentes
que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e
deveres dos usuários e prestadores.
PRAZO: Curto prazo

6.2 ESGOTO SANITÁRIO
O sistema de tratamento do esgoto nas unidades habitacionais de Ipiranga do Sul é
realizado atualmente por meio de soluções individuais, em diversos graus de atendimento às
normativas aplicáveis, no que diz respeito ao sistema fossa séptica, filtro anaeróbio e
sumidouro.
Constituem os objetivos relacionados ao esgotamento sanitário:
1) Ampliação e melhorias nas estruturas de tratamento individual visando controle
da poluição ambiental;
2) Limpezas periódicas dos sistemas individuais para garantia da eficiência
do tratamento; e
3) Comunicação permanente com a população na mobilização relacionada
ao esgotamento sanitário.
Diante do exposto, apresentamos a seguir as metas e respectivas ações previstas para o
tema.

META 01: Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário em área urbana e rural.
AÇÕES:
1) Criar grupo de trabalho com agentes de saúde;
2) Realizar treinamento do grupo de trabalho com profissionais capacitados para
a coleta de dados em cada residência;
3) Criar banco de dados a fim de subsidiar tomada de decisões;
4) Estimar o custo monetário da regularização do sistema de tratamento de esgoto,
a fim de subsidiar a tomada de decisões.
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PRAZO: Curto prazo

META 02: Alcançar taxa de cobertura de 90% de cobertura de esgotamento sanitário
adequado até 2033.
AÇÕES:
1) Adequar e/ou instalar sistema de tratamento de esgoto individual das unidades
habitacionais que se encontram inaptos - a partir dos dados do diagnóstico realizado
(Meta 01 do item 6.2 deste documento), com auxílio do município e contrapartida do
proprietário, conforme definido na Lei Municipal n° 978, de 11 de setembro de 2009;
2) Capacitar agentes fiscalizadores para supervisionar a execução das
obras relacionadas aos sistemas de esgotamento sanitário;
3) Desenvolver projeto de educação ambiental de maneira contínua junto a escolas e
eventos realizados no município, a fim de sensibilizar a população sobre a
importância de um sistema de tratamento de esgoto sanitário adequado para a
saúde, meio ambiente e qualidade de vida; Divulgação em redes sociais, rádios,
jornais, igrejas, etc.;
PRAZO: Médio prazo

META 03: Organizar a prestação de serviços de limpeza programada de lodos de
fossas sépticas
AÇÕES:
1) Criar dispositivo legal (decreto municipal) regulamentando os serviços de
limpeza programa, prevendo também taxas a serem cobradas. A taxa deverá ser
condizente com os custos gerados;
2) Contratar caminhão de coleta licenciado para transporte de resíduos perigosos
(Classe I) e local para destinação final devidamente licenciados;
3) Designar equipe responsável pelo controle e efetivação da limpeza periódica dos
sistemas individuais a cada 2 anos por quadras, com o devido preparo técnico.
PRAZO: Médio prazo

META 04 : Promover a criação do Conselho de Saneamento Básico do município
de Ipiranga do Sul
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AÇÕES:
1) Instituir e Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico - curto prazo Atendimento ao disposto nos arts. 2º, inciso X, 3º inciso IV, 9º, inciso V e 47 da Lei
Federal nº 11.445/2007 e no artigo 34, Parágrafo 6º do Decreto Federal nº
7.217/2010.
PRAZO: Curto prazo

6.3 RESÍDUOS SÓLIDOS
No município de Ipiranga do Sul, atualmente o manejo dos resíduos sólidos
domiciliares e do serviço de saúde são terceirizados. Os resíduos oriundos da limpeza urbana
são gerenciados pelo município, sendo encaminhados a uma área sem licenciamento. Com
relação a este tema são definidos os seguintes objetivos:
1) Manter e aperfeiçoar a coleta seletiva de resíduos sólidos em área urbana;
2) Fiscalizar estabelecimentos quanto a logística reversa, em especial, aqueles
relacionados a embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes e seus recepientes e
lâmpadas;
3) Manter a limpeza urbana, providenciando a destinação adequada a esta tipologia
de resíduos;
4) Garantir a destinação final adequada dos RCC (resíduos de construção civil) e
RSS (resíduos de serviços de saúde), podas e volumosos gerados no município;
5) Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental.
Para atingir os objetivos elencados acima, propõe-se as seguintes metas e ações,
bem como prazos para execução abaixo listados.
META 01: Eliminar locais de disposição irregular dos resíduos de limpeza urbana e
de construção civil.
AÇÕES:
1) Licenciar local próprio para a disposição final resíduos originários da construção
civil e da varrição, capinas, roçadas, podas, solos / lodo de limpeza de bueiros e
logradouros públicos;
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2) Fiscalizar locais comuns a disposição irregular de resíduos de forma a sanar
o problema.

PRAZO: Curto prazo

META 02: Gerenciar resíduos de serviços de saúde gerados por criadores de
animais, em especial os não integrados a empresas / cooperativas.
AÇÕES:
1) Realizar reuniões com agropecuárias, cooperativas, empresas e afins em relação a
orientar o produtor rural sobre o adequado encaminhamento de embalagens de
medicamentos, vacinas, entre outros resíduos considerados de saúde, em especial
aos criadores de bovinos de corte e leite;
2) Elaborar panfleto explicativo, a ser entregue no local de venda do produto.

PRAZO: Curto prazo

META 03: Rever a taxa de lixo cobrado anualmente de forma a suprir as
despesas anuais.
AÇÕES:
1) Elaborar um plano de implementação de reajustes progressivos da taxação dos
serviços de coleta de resíduos, estipulando os patamares temporais de
autossustentação financeira que serão adotados pelo município;
2) Criar / alterar lei revendo as taxas de cobrança do lixo, prevendo progressão
gradativa, tendo em vista a sustentabilidade financeira do sistema.

PRAZO: Curto prazo
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META 04: Realizar campanhas educativas continuadas quanto a separação de resíduos
(domiciliares, de saúde, embalagens de agroquímicos, lâmpadas, etc) e destinação dos
resíduos.
AÇÕES:
1) Promover programas de educação ambiental junto a escolas, instituições,
entidades, população local, inclusive rural;
2) Organizar visitas com alunos da rede municipal e estadual do ensino fundamental
junto a central de triagem de resíduos urbanos e aterro sanitário;
3) Manter e divulgar o ponto de coleta de resíduos (pilhas, baterias,
eletroeletrônicos e pneus);
4) Divulgar nas redes sociais, rádio, escolas sobre o adequado descarte de resíduos
(orgânico, inorgânico, de saúde, embalagens agrotóxicos, etc), integrado aos
demais programas informativos e de educação propostos.

PRAZO: Curto prazo

META 05: Realizar campanhas anuais de coleta de resíduos eletrônicos.
AÇÕES:
1) Firmar parcerias com empresas licenciadas prestadoras de serviços de coleta e
destinação adequada dos resíduos eletrônicos;
2) Divulgar campanha de descarte correto de eletroeletrônicos em rádio, jornais
e/ou redes sociais.

PRAZO: Curto prazo

6.4 DRENAGEM PLUVIAL
Os objetivos e metas aqui estabelecidos visam melhorar as condições de escoamento
das águas da chuva de forma a atenuar os problemas de erosão, assoreamento de recursos
hídricos e alagamentos. Abaixo segue os objetivos a serem alcançados:
1. Eliminar ligações clandestinas de esgoto sanitário na rede pluvial;
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2. Ordenar o crescimento urbano levando em consideração os diversos aspectos
da drenagem pluvial;
3. Restringir a ocupação de terra em Áreas de Preservação Permanente (APP’s);
4. Preservar as margens dos rios evitando o assoreamento dos mesmos;
5. Evitar o entupimento das bocas de lobo e das tubulações causadas pela
disposição irregular de lixo.
Para atingir os objetivos elencados acima, propõe-se as seguintes metas e ações,
bem como possíveis prazos para execução, abaixo listados.

META 01: Eliminar ligações clandestinas de esgoto sanitário não tratado na
rede pluvial.
AÇÕES:
1) Estabelecer a ligação das construções / residências junto a sumidouros (solo),
após passar pelo sistema individual de tratamento de esgoto (fossa séptica e filtro
anaeróbio);
Obs.: Em caso de impossibilidade, tendo em vista as características geológicas do
terreno, deverá ser tecnicamente avaliada outras soluções ambientalmente
satisfatórias pelos engenheiros responsáveis pelo projeto e execução da obra e da
municipalidade, quando da aprovação.
PRAZO: Curto prazo

META 02: Executar manutenção e limpeza permanente dos sistemas
de microdrenagem na área urbana e rural.
AÇÕES:
1) Promover permanente limpeza e abertura dos dispositivos responsáveis
pelo transporte e condução das águas pluviais, como as sarjetas;
2) Executar constante substituição e reparos em estruturas danificadas.
PRAZO: Médio prazo

META 03: Promover a recuperação de nascentes, banhados e/ou cabeceiras de rios e
matas ciliares de forma a amortecer períodos de enxurradas.
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AÇÕES:
1) Detectar as áreas de cabeceiras dos rios, em especial aqueles que permeiam a
área urbana;
2) Informar os proprietários rurais da importância da proteção destas
áreas, restringindo a ocupação destes locais;
3) Elaborar projeto de recuperação / reparação ambiental, com estimativa de custos,
inclusive quanto ao pagamento dos serviços ambientais aos proprietários das
áreas;
4) Promover em parceria com a EMATER, o programa de conservação do solo, de
forma a orientar produtores rurais quanto ao correto manejo do solo para a
amortização de enxurradas.
PRAZO: Médio prazo

META 04: Estabelecer e aplicar diretrizes para ocupação de áreas próximas a rios
e córregos, sujeitos à inundações na área urbana.
AÇÕES:
1) Realizar diagnóstico sócioambiental junto a área urbana consolidada do município
a fim de definir a obrigatoriedade de faixa marginal não edificável dos cursos
d’água naturais, conforme determina a Lei Federal nº 14.285, de 29 de Dezembro
de 2021;
2) Aprovar o diagnóstico socioambiental junto ao Conselho de Meio Ambiente;
3) Criar dispositivo legal (lei municipal) normatizando as regras definidas em
estudo técnico e aprovadas.
PRAZO: Médio prazo
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7. AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

O plano de ações emergenciais e de contingência define as responsabilidades e as
principais atitudes a serem tomadas para atender os diversos eventos atípicos possíveis de
ocorrer no município, tendo caráter tanto preventivo, quanto corretivo.
Situações de emergência dizem respeito a eventos críticos, incidentes ou
acontecimentos perigosos, ou ainda situações inesperadas que requerem tratamento
imediato. Contingência se refere a qualquer evento que afete a disponibilidade total ou parcial
de um ou mais recursos associados a um sistema, provocando a descontinuidade de um
serviço considerado essencial.
7.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
As situações de emergência na operação do sistema de abastecimento de água ocorrem
quando da ocasião de paralisação na captação, na adução e na distribuição. A seguir
apresentaremos o contingenciamento para cada uma destas situações:
A) Rompimento de Redes de Adução e Distribuição
Neste caso, faz-se necessário reduzir o tempo de reparo, tanto quanto possível,
tendo como suporte as seguintes medidas:
- Equipe treinada e equipada para realizar os reparos necessários, tanto
mecânicos quanto elétricos;
- Possuir sempre estoque de materiais característicos da rede, para que possa ser
feito os reparos imediatamente;
- Possuir uma setorização eficiente para atingir a menor parte possível da população
com a falta de água;
- Contar com um serviço de tele-atendimento, para que possíveis rompimentos nas
redes possam ser comunicados pela população de forma imediata, assim que detectados.
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B) Falta de água por estiagem
A seca e a estiagem são algumas das principais ameaças de desastres naturais,
principalmente quando associadas às condições de subsistência e à vulnerabilidade
socioeconômica de uma determinada população. A fim de minimizar os danos causados pela
estiagem (comum em anos com escassez hídrica em nossa região), recomenda-se o seguinte:
- Estimular produtores rurais através de programa municipal, com subsídio financeiro,
a instalarem cisternas para armazenamento de água da chuva, a fim de utilizarem nos
períodos de estiagem, em especial aqueles que possuem criação de animais;
- Promover a adesão dos proprietários rurais ao Programa Estadual de Conservação do
Solo e Água26através da EMATER, a fim de melhorar o manejo do solo, e consequentemente a
capacidade de percolação de água no mesmo;
- Disponibilizar caminhões-pipa para coleta de água própria para consumo humano
e de animais nas áreas afetadas pela estiagem.

7.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O sistema predominante utilizado no município ainda é a disposição de esgoto
sanitário em sistemas unitários de tratamento, e que estes sistemas quando não gerenciados
de forma adequada podem causar infiltrações contaminando principalmente o solo e lençóis
freáticos. Caso algum poço tubular, principalmente os localizados na área urbana, apresentar
contaminação sistemática, deve-se avaliar a possibilidade de contaminação por efluente
doméstico, e investir nas medidas adequadas para proteção da saúde pública, inclusive na
desativação, tamponamento de poços e remediação do lençol freático, se necessário.
Como medidas preventivas deverá haver a limpeza periódica das fossas sépticas como
medida de preservar a contaminação do lençol freático. Portanto, faz-se necessário:
- Manter disponível caminhão limpa-fossa devidamente licenciado para tal
atividade ou contratar empresa terceirizada que realize este tipo de serviço;

26

Maiores informações sobre o programa estadual podem ser obtidas no site:
https://www.soloeagua.rs.gov.br/programa-estadual-de-conservacao-do-solo-e-agua
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- Encaminhar o lodo para uma central devidamente licenciada.
7.3 DRENAGEM PLUVIAL
Quando falamos em emergência no que se refere a drenagem pluvial, não falamos
somente de possíveis danos na rede de escoamento, como entupimentos e/ou problemas nas
tubulações, mas falamos também nos casos de transbordamento de rios e inundações o que
requer não somente manutenção, mas também, de uma mobilização social da comunidade e
entidades.
Para tanto, deve-se adotar procedimentos para atender a população nestes casos,
cabendo ao setor público municipal tomar as seguintes medidas:
- Medidas protetivas a pessoas em áreas críticas de risco;
- Promover a manutenção do sistema de drenagem;
- Possuir equipe treinada para atuar de forma rápida e eficiente em situações
de emergência – Defesa Civil.
7.4 RESÍDUOS SÓLIDOS
Em casos de paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos faz-se
importante possuir um plano de ação com as seguintes medidas:
- Cadastramento de empresas especializadas e licenciadas para realizar coleta
dos resíduos de diferentes segmentos;
- Quando averiguado situações de disposição irregular de resíduos sólidos, tanto no
meio urbano quanto no rural, procurar investigar a origem dos mesmos aplicando
penalidades previstas em lei aos responsáveis pelo descarte, além do plano de remediação de
área degradada (PRAD).
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8. PROGRAMAS E PROJETOS

Para que sejam atingidos os objetivos e metas estipulados neste plano, se faz
necessário que sejam desenvolvidos programas, projetos e ações que possam sensibilizar a
população e auxiliar o Poder Público Municipal no desenvolvimento de medidas que visem
melhoria contínua do sistema de saneamento básico oferecido à comunidade local.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Programa 1: Gestão do abastecimento de água no meio rural
As Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente, bem como Secretaria da Saúde, por
meio de seus Secretários e fiscais ambiental e sanitário deverão promover encontros nas
comunidades rurais, a fim de elucidar os moradores sobre a melhor estruturação de
associações para o melhoramento da gestão da água.
O município deverá prestar apoio técnico e financeiro para a estruturação das
associações, bem como acompanhar reuniões e ações desenvolvidas. Além disso, deverá dar
suporte quanto ao tratamento da água (cloração), melhorias e manutenções no sistema.
Programa 2: Importância do tratamento da água (cloração)
O município deverá promover campanhas continuadas de educação ambiental
orientando a população sobre a importância da desinfecção da água para consumo humano
através de rádio, redes sociais, igrejas, visitas domiciliares dos agentes de saúde, reuniões e
eventos realizados no município. Deve também treinar/habilitar colaboradores envolvidos
(agentes de saúde, líderes comunitários de associações das comunidades rurais, professores e
demais agentes públicos, etc.).
Programa 3: Controle da qualidade da água distribuída a população
O município e associações, através do presidente ou responsável pela rede de
abastecimento deverão realizar coletas periódicas de água junto ao sistema de distribuição, a
fim de ter um controle mais efetivo da qualidade da mesma. Estas amostras devem ser
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encaminhadas a laboratórios da região, sendo os resultados arquivados e levados ao
conhecimento da população em reuniões trimestrais.
Programa 4: Proteção das áreas de captação e reservatórios de água
Os proprietários das áreas onde há poços perfurados deverão ser orientados
tecnicamente em relação a margem de proteção que deverão manter no entorno dos locais de
captação e reservação de água, tendo em vista evitar e/ou diminuir a contaminação por
poluentes externos (ex.: agroquímicos, dejetos humanos e de animais, etc.). Para tanto,
reuniões deverão ser realizadas por intermédio da associação correspondente e município,
para fins de autorização. Com a permissão dos respectivos proprietários, e considerando que
tal ação é de utilidade pública, deverá ser promovida a recuperação através da implantação de
cortinamento vegetal denso e cercas de proteção através da Secretaria de Obras do município.
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Programa 5: Educação ambiental
A Secretaria do Meio Ambiente deverá realizar ações de educação ambiental junto a
escolas e eventos realizados no município quanto ao sistema de tratamento de esgoto
sanitário individual adequado, divulgando-o em redes sociais, rádios, jornais, igrejas, etc.;
Programa 6: Limpeza anual de fossas sépticas
Estabelecer por meio da Secretaria do Meio Ambiente, cronograma e divulgação do
programa de limpeza de fossas sépticas, a ser realizado anualmente por regiões /
comunidades rurais.
DRENAGEM PLUVIAL
Programa 7: Preservação e recuperação de APPs
Elaborar e executar programa de educação ambiental continuada junto a escolas,
instituições e servidores municipais sobre a importância da preservação das APPs para a
qualidade da água e do meio ambiente. Divulgação em redes sociais, rádios e jornais.
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RESÍDUOS SÓLIDOS
Programa 8: Coleta seletiva
Estabelecer um programa continuado de educação ambiental buscando orientar a
população quanto a:
a) Correta separação e destinação dos resíduos domésticos, agrossilvopastoris, eletrônicos,
de saúde e perigosos;
b) A coleta de resíduos inorgânicos em área rural;
c) Orientação quanto a logística reversa de lâmpadas, baterias, pilhas e embalagens
de agrotóxicos;
d) Orientação a população quanto ao ponto de coleta adequado de eletroeletrônicos,
pilhas, lâmpadas e baterias.

Página 132 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

9. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA E
EFICÁCIA DAS AÇÕES PROGRAMADAS

Dentre todos os procedimentos que permeiam e norteiam a elaboração de um Plano
Municipal de Saneamento Básico, está o Planejamento, sendo que deverá ser compatível com
o plano de recurso hídrico das bacias hidrográficas em que o Município estiver inserido.
Nos termos do que prevê o art. 25, inc. V do Decreto Federal nº 7.217/2010, o
conteúdo mínimo do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá contemplar mecanismos
e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas.
A avaliação sistemática dos resultados pela prestação dos serviços de saneamento
básico destina-se ao planejamento e à execução de políticas públicas, visando orientar a
aplicação de investimentos, a construção de estratégias de ação e o acompanhamento de
programas, bem como a avaliação do desempenho dos serviços. Estas informações
contribuem para a regulação e a fiscalização da prestação dos serviços e para a elevação dos
níveis de eficiência e eficácia na gestão das entidades prestadoras dos serviços, por meio do
conhecimento de sua realidade, orientando investimentos, custos e tarifas, bem como
incentivando a participação da sociedade no controle social. Em síntese, a avaliação tem como
objetivos:
1. Planejamento e execução de políticas públicas;
2. Orientação da aplicação de recursos;
3. Avaliação de desempenho dos serviços;
4. Aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia;
5. Orientação de atividades regulatórias;
6. Guia de referência para medição de desempenho.
A avaliação sistemática baseia-se em um banco de dados administrado pelo titular dos
serviços, que contém informações de caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade
sobre a prestação dos serviços de saneamento. Dependendo da natureza da utilização da
informação, os dados são atualizados em períodos de acordo com a sua necessidade.
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Atualização diária, para dados de operação, atualização mensal, para dados comerciais e de
gerenciamento e atualização anual, para dados consolidados de avaliação de desempenho.
Neste sentido, se faz necessário ter uma avaliação quantitativa (via indicadores) e
avaliação qualitativa (via processos participativos, entrevistas, grupos focais, visitas de
campo, etc.), podendo ser listados, entre outros, os abaixo relacionados:
• Realizar entrevistas com moradores, gestores e técnicos diretamente responsáveis
pela implementação do PMSB e outros agentes públicos que atuam na interface com o
saneamento, como os agentes de saúde, fiscal sanitário, entre outros;
• Realizar visitas de campo para constatar in loco os problemas denunciados por
moradores, ou pela mídia local, ou pelo sistema de ouvidoria que, em geral, os prestadores de
serviços disponibilizam para os usuários;
• Consultar os diversos bancos de dados e sistemas de informações disponíveis, bem
como as informações que foram produzidas, levantadas e organizadas durante a elaboração
do PMSB e o banco de dados da entidade de regulação (se existir), além de outros como o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNIS), o Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS) e outros sistemas nacionais e/ou estaduais
que permitem, inclusive, algum tipo de comparação entre municípios com características
semelhantes;
• Usar indicadores que tenham sido produzidos durante o PMSB, decorrente da
compilação e armazenamento dos dados e informações levantadas e/ou usar os indicadores
do SNIS e do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico (Simisab).

Página 134 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

REFERÊNCIAS

ALVARES, C. A. et al. Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische
Zeitschrift, v. 22, n. 6, 2014.
ANA.
Catálogo
de
Metadados
da
ANA.
2021.
Disponível
<https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/home>.

em:

ASF DAAC. ALOS PALSAR Hi-Res Terrain Corrected (AP_26548_FBS_F6620_RT1).
Inclui material © JAXA/METI, 2011. Disponível em: https://search.asf.alaska.edu/#/

BRASIL. Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.
______. Lei Nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e
altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de
saneamento, [...].
______. Ministério da Saúde. Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade.
______. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria
Colegiada – RDC n° 222, de 28 de março de 2018. Regulamenta as Boas Práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Disponível em:
http://antigo.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/371442
______. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 358, de 29 de abril de 2005.
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/conama/
CPRM. Mapa geológico do Estado do Rio Grande do Sul. Escala 1:750.000. Porto Alegre:
CPRM, 2006.
______. Mapa Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul. 2009. Disponível em:
<https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/14710 >. DATASUS.
Ministério da Saúde. Informações de Saúde (TABNET)
Estatísticas

Vitais,

Mortalidade

geral.

2016a.

Disponível

em:

<

http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&id=6937&VObj=http://tabnet .datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10>.

Página 135 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

______. Informações de Saúde (TABNET) Epidemiológicas e Morbidade. 2016b. Disponível
em: <http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0203&id=29878153>.
DSG-BDGEx. SERTÃO - SG-22-Y-D-IV-3 - 50.000 - MI: 2902-3. 1975. Carta Topográfica
Matricial. Escala 1:50000. Disponível em: https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp.
SANTOS, H. G. Dos, et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5 ed. Brasília:
Embrapa, 2018.
FBDS. Projeto de Mapeamento em Alta Resolução dos Biomas Brasileiros. 2018.
Disponível em: <http://geo.fbds.org.br/>.
FEPAM. Zoneamento Ambiental da Silvicultura: Diretrizes da Silvicultura por Unidade de
Paisagem e Bacia Hidrográfica, Volume II. Governo do Estado do Rio Grande do Sul e
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 2010.
IBGE.
Serviços
de
Saúde.
2009
Disponível
em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/ipiranga-do-sul/pesquisa/32/28163?ano=2009>.
______. Mapa Hidrogeológico Região Sul. Escala 1:1.700.000, 2015. Disponível em: <
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoesambientais/geologia/15824-hidrogeologia.html?=&t=downloads >.
______.
Geociências,
Downloads.
2020a.
Disponível
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html>.

em:

______.
Geociências,
Pedologia
1:250.000.
2021a.
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoesambientais/pedologia/10871-pedologia.html?=&t=downloads>.

em:

Disponível

______. Base Dados Espacial 1:250.000, no recorte ao milionésimo. 2021b. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/geologia/15822-geologia1-250-000.html?=&t=acesso-ao-produto>.
______. Regiões de Influência das Cidades: 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020b.
______.
Panorama
Ipiranga
do
Sul.
2020c.
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/ipiranga-do-sul/panorama>.

Disponível

em:

______. Produto Interno Bruto dos Municípios – 2018. In: PGI - Plataforma Geográfica
Interativa. 2018. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/pibmunic/>.
______. Estatísticas, Downloads, Censos. 1991, 2000 e 2010.
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-estatisticas.html>.

Disponível

em:

Página 136 de 139

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Ipiranga do Sul

______. Biomas e sistema costeiro-marinho do Brasil: compatível com a escala 1:250 000.
Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
IRGA. Médias Climatológicas: Ipiranga do Sul. 2021. Disponível em:
<https://irga.rs.gov.br/medias-climatologicas>.
PNUD.
Índice
de
Desenvolvimento
Humano.
2021.
Disponível
em:
<https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idhm.html>.
PNUD. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Brasileiro. Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. Brasília: PNUD, Ipea, FJP, 2013.
RADAMBRASIL. Folha SH. 22 Porto Alegre e parte das Folhas SH.21 Uruguaiana e SL. 22
Lagoa Mirim: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação, uso potencial da terra. Rio de
Janeiro: IBGE, 1986.
RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa. Gabinete de Consultoria Legislativa. Lei
ordinária n° 8568, de 20 de abril de 1988. Cria o município de Ipiranga do Sul. DOE, 1988.
Disponível em: <http://www.al.rs.gov.br/legislativo/LegislacaoEstadual.aspx>.
SEMA. Processo de planejamento dos usos da água na Bacia Hidrográfica do Rio Passo
Fundo – Enquadramento: Relatório Síntese Final (Rs). 2012. Disponível em:
<https://sema.rs.gov.br/u020-bh-passo-fundo>.

Página 137 de 137

