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1 INTRODUÇÃO 

 

A ordenação do sistema de saneamento básico dentro do território municipal 

apresenta fundamental importância para o desenvolvimento da comunidade de forma 

direcionada e organizada, visando dentre alguns princípios, destinar a população 

abastecimento de água com qualidade, a redução de doenças responsáveis pela morbidade 

e mortalidade de um grande número de pessoas, o equilíbrio ambiental das fontes de recursos 

naturais, dentre outros segmentos relacionados. 

Os serviços de saneamento básico são serviços essenciais à vida, com fortes impactos 

na saúde da população e ao meio ambiente. Sua prestação é uma obrigação do órgão público 

municipal, que pode executá-la diretamente ou indiretamente, assegurando que todos os 

cidadãos tenham acesso aos serviços em quantidade e qualidade que garantam o suprimento 

da demanda essencial. 

Neste sentido, o presente Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um 

norteador do executivo municipal, dentro de um horizonte de 20 (vinte) anos, buscando a 

universalização dos serviços de saneamento básico. Este plano idealiza soluções para este 

cenário dentro de um determinado espaço temporal para a execução dos projetos propostos. 

O Município de Alto Feliz já tem sua Política Municipal de Saneamento Básico 

aprovada pela Lei Municipal nº 1.004 de 10 de julho de 2014, alterada pela Lei Municipal nº 

1.544 de 14 de fevereiro de 2022, política esta que tem como grande objetivo o de “assegurar 

a proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano e rural, além de 

disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento básico 

do Município”. Além disso, o Município também tem aprovada a Lei Municipal nº 1545 de 14 

de fevereiro de 2022, a qual criou o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão 

colegiado de composição paritária cuja finalidade é a de exercer atividades de natureza 

consultiva de controle social dos serviços de saneamento básico no município. 

O presente Plano foi revisado com a participação da sociedade, por meio de 

mecanismos e procedimentos que garantiram à sociedade informações, representações 

técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 

avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico, sendo algumas destas 

atividades e mecanismos descritos e explicados logo mais adiante neste relatório. 

Neste ponto, além das mobilizações sociais realizadas nas fases de desenvolvimento 

do PMSB, toda a participação social culminou com a realização da Audiência Pública final de 

debate e aprovação do Plano, como forma de efetivação dos princípios do Estado 

Democrático e Social de Direito, onde o cidadão ao interagir com a administração promoveu 

o exercício do seu poder perante as decisões públicas municipais. 
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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório se constitui na Versão Revisada do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Alto Feliz/RS, elaborada e aprovada em 2022, construída 

e editada a partir do PMSB original aprovado no ano de 2014. Estão contemplados neste 

relatórios os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e 

manejo de águas pluviais. O componente do saneamento básico relativo ao manejo de 

resíduos sólidos e limpeza pública urbana estão contemplados exclusivamente no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) revisado de forma integrada e 

concomitante com este PMSB, formando todavia um relatório a parte. 

Para os trabalhos de revisão, visando assessorar e coordenar os trabalhos dos 

técnicos e servidores municipais no processo de revisão do PMSB, em consonância com as 

Leis nº 11.445/2007 e a Lei nº 12.305/2010 e seus respectivos regulamentos, o município 

promoveu a contratação de empresa técnica especializada, tendo sido contratada a empresa 

Natuur Engenharia e Meio Ambiente Ltda., através do Contrato Administrativo nº 056/2021, 

tendo sido a responsabilidade técnica pela coordenação do processo do Engenheiro Civil 

Paulo Rogério Fortes, registrado no CREA/RS sob Nº 230.442, através da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) nº 11629713. Os trabalhos de revisão tiveram início em 1º 

de fevereiro de 2022 com a emissão da Ordem de Início dos Serviços e foram considerados 

concluídos com a emissão do Relatório Final do PMSB revisado em 1º de dezembro de 2022. 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é obrigatória por lei, 

estando estabelecido na Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB (Lei 11.445/07), o qual 

define as funções do Poder Público local no exercício da titularidade dos serviços destinados 

a atender a demanda deste setor. 

As normas e diretrizes técnicas são definidas através do PMSB elaborado para atender 

as necessidades específicas do município, o qual prevê as condições para a prestação dos 

serviços de saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e os 

programas, projetos e ações necessárias para alcançá-la. 

O PMSB é previsto no Artigo 9° da Lei 11.445/2007 a qual estabelece: 

Art. 9º  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto: 
I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como 
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição 
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos 
serviços prestados de forma direta ou por concessão;          (Redação pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 
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O objetivo do PMSB é proporcionar a todos os munícipes, o acesso universal aos 

serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade. A projeção para a 

execução dos programas e projetos definidos nestes PMSB está prevista ao longo de um 

horizonte de planejamento de 20 anos. 

No entanto, como poderá ser visto no diagnóstico que contempla o presente PMSB, o 

município conseguiu melhorias significativas no saneamento básico ao longo dos últimos anos 

e espera-se que mais melhorias continuem a ser conquistadas conforme preconiza este 

Plano, sabendo-se que o sucesso dependerá principalmente da capacidade executiva dos 

órgãos vinculados e do acompanhamento do mesmo, sendo fundamental para a obtenção 

dos resultados a verificação regular do cumprimento das ações, programas e projetos 

existentes elaborados para atingir tal fim. 

 

1.2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

Considerando a importância da participação social no processo de revisão do PMSB, 

a seguir são apresentadas alguma das formas que o Município de Alto Feliz se utilizou para 

que este objetivo fosse alcançado ao máximo. 

 

1.2.1 Formas de participação social  

 

O fato de ser um município de pequeno porte faz com que em Alto Feliz as notícias e 

informações alcancem uma grande proporção da população de uma forma rápida e assertiva, 

muitas vezes a informação passada no “boca a boca”, através de líderes comunitários, grupos 

de redes sociais, entre vários outros meios. 

Considerando esta vantagem, e a fim de evitar desnecessariamente altos custos com 

comunicação social, buscou-se soluções simplificadas e alcançassem ao máximo a 

população, através de pessoas formadoras de opinião, servidores públicos que estão sempre 

em contato com a comunidade, líderes comunitários, redes sociais e internet, entre outros, 

sendo então as formas de participação social utilizadas as seguintes: 

a) Comitê Executivo: criado e nomeado pela Portaria Municipal nº 057 de 15 de 

fevereiro de 2022, formado por membros dos mais diversos órgãos da 

administração pública, criando uma equipe multidisciplinar de áreas que tem 

envolvimento com o saneamento básico e representado por pessoas que tem 

capacidade de liderança na comunidade, foi fundamental em todo o processo 
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de revisão do PMSB. O Comitê Executivo, através de seus membros, se reuniu 

tanto em reuniões de trabalho frequentes, presenciais e online, além de 

reuniões de amplo debate e aprovação do conteúdo das principais etapas do 

PMGIRS (momento de umas reuniões é demonstrado na Figura 1 seguir), 

sendo decisivo na construção das definições do Plano. 

b) Conselho Municipal de Saneamento: criado pela Lei Municipal nº 1545 de 14 

de fevereiro de 2022, e nomeado pela Portaria Municipal nº 056, de 15 de 

fevereiro de 2022. Foi fundamental no processo, participando como o órgão 

oficial de controle social de acordo com o que estabelece a PNSB, tendo 

participado principalmente nas reuniões de tomada de decisões e de 

elaboração e aprovação das etapas de diagnóstico, prognóstico e audiência 

pública final. Momento de umas reuniões é demonstrado na Figura 1 seguir. 

 

Figura 1 – Momento de uma das reuniões entre o Comitê Executivo e o Conselho Municipal 

de Saneamento na revisão do PMSB 

 

 

c) Urnas de participação social: utilizadas para colher ideias, sugestões e críticas 

referentes ao saneamento básico de modo a auxiliar nas etapas de diagnóstico 

e prognóstico. As urnas foram colocadas em locais de município de grande 

movimentação de pessoas do município: saguão da prefeitura municipal e na 

área de atendimento da Unidade Básica de Saúde, as quais são mostradas 

nas Figura 2 e Figura 3. 
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d) Página da Internet da Prefeitura Municipal e redes sociais: visando promover 

anúncios, notícias e convites à população do andamento da revisão do PMSB 

ao longo de todo o processo e em momentos importantes; 

e) Audiência Pública: demonstrada adiante, trata-se do momento onde os 

cidadãos do município puderam participar, apresentar opiniões e enfim aprovar 

o PMSB que, juntamente com o PMGIRS, deverão coordenar as ações do setor 

do saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos ao longo dos anos em 

Alto Feliz/RS, sobre a audiência pública é explicado com mais detalhes em 

seção própria adiante neste relatório; 

f) Pesquisa de Percepção Social sobre o Saneamento Básico: esta consolidou-

se como uma das principais formas de participação da população na 

formulação do PMSB e do PMGIRS, sobre a qual é explanada a seguir. 

 

Figura 2 – Urna de Participação Social na Unidade Básica de Saúde 

 

 

Figura 3 – Urna de Participação Social no saguão da Prefeitura Municipal 
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1.2.2 Pesquisa de Percepção Social sobre o Saneamento Básico 

 

Uma das formas mais eficazes e efetivas de se buscar a participação da população de 

Alto Feliz na revisão do PMSB foi a realização da Pesquisa de Percepção Social sobre o 

Saneamento Básico.  

Esta tratou-se de uma ampla pesquisa promovida pela municipalidade e realizada 

através das agentes municipais de saúde, as quais visitaram domicílios das áreas urbana e 

rural e pela aplicação de um formulário, as famílias puderam opinar sobre como percebem a 

qualidade dos serviços de saneamento básico prestados, apontar os principais problemas no 

setor e descrever suas principais aspirações e necessidades, entre outros aspectos. 

A fim de demonstrar a abrangência da pesquisa, a Tabela 1 apresenta o total de 

domicílios no município, o número de famílias participantes e o respectivo percentual de 

participação resultante. 

 

Tabela 1 – Domicílios participantes da pesquisa de percepção. 

Domicílios Urbana Rural Total 

Total do município¹ 301 700 1.001 

Participantes 110 239 349 

% Participação 36,5% 34,1% 34,9% 

¹ Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

Como pode ser visto na Tabela 1, o percentual de participação na pesquisa foi 

significativo, fazendo com que os dados obtidos sejam relevantes e permitam traçar um 

panorama confiável da forma com os usuários estão percebendo e avaliando os serviços de 

saneamento básico postos a sua disposição. Se considerarmos a quantidade de pessoas tem-

se um total de 961 pessoas abrangidas pela pesquisa, ou seja, uma proporção considerável 

da população municipal. 

Dentre vários quesitos específicos à cada serviço de saneamento básico, os quais 

serão apresentados no capítulo relativo ao diagnóstico de cada serviço, um deles solicitava 

às famílias que atribuíssem uma nota (de 0 a 10) aos serviços recebidos, cujos resultados 

para a área geográfica total do município (Figura 4), área urbana (Figura 5) e área rural (Figura 

6) estão apresentados a seguir. 

Importante destacar que o formulário utilizado na pesquisa será apresentado ao longo 

do presente relatório, em forma de figuras, em que as partes contendo os quesitos de cada 
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serviço de saneamento básico serão demonstradas em suas respectivas seções, ou seja, 

para cada serviço de saneamento básico abrangidos pela pesquisa. 

 

Figura 4 – Média das notas aos diversos serviços – Total do Município. 

 

 

Figura 5 – Média das notas aos diversos serviços – Área Urbana. 
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Figura 6 – Média das notas aos diversos serviços – Área Rural. 

 

 

Como pode ser visto nos gráficos acima, a mesma pesquisa buscou conhecer a 

situação de outros serviços que não se configuram como de saneamento básico pela 

legislação, no entanto, tratam-se de interesse do mesmo por terem impacto direto na 

qualidade de vidas das pessoas: energia elétrica, comunicações e estradas. Quanto aos 

resultados, estes serão discutidos com maior detalhamento nas seções relativas ao 

diagnóstico de cada serviço. 

 

1.2.3 Audiência pública 

 

A realização da Audiência Pública final validou o processo de revisão do Plano. Neste 

processo, teve-se a representação de setores da comunidade, as organizações e cidadãos 

que participaram do evento, como Câmara de Vereadores, órgãos da administração pública, 

entre outros. 

A audiência pública foi realizada no dia 24 de novembro de 2022 às 16hs no Auditório 

da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Feliz. 

Durante a Audiência Pública, cujo objetivo foi a apresentação, debate e aprovação do 

conteúdo do PMSB e PMGIRS revisados, foram expostos à comunidade um resumo do 

diagnóstico, representado pelas principais deficiências no saneamento básico do município, 
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tendo sido, a partir destas, apresentados e debatidos os objetivos do PMSB e PMGIRS 

pactuados pela municipalidade, bem como dos programas, projetos e ações que visam o 

alcance dos respectivos objetivos. Através da realização do evento em questão foi possível o 

debate com a sociedade, assegurando a validação do plano revisado e a pactuação das ações 

para a universalização do saneamento básico municipal. 

A realização de Audiência Pública agiu como um instrumento da participação popular 

na função administrativa sendo intrínseco ao estado social e democrático de direito, servindo, 

também, para controle da atividade administrativa, restando ao fim do evento sido aprovados 

na íntegra pelos presentes o conteúdo do PMSB e PMGIRS revisados. 

 

1.3 METODOLOGIA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PMSB 

 

Inicialmente é importante mencionar que o componente do saneamento básico relativo 

ao manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana estão contemplados exclusivamente 

no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) revisado de forma 

integrada e concomitante com este PMSB, formando todavia um relatório a parte. 

A metodologia da revisão do PMSB está baseada nos fundamentos da Lei Federal n° 

11.445/2007, a qual prevê o desenvolvimento de etapas e a fim de garantir a ampla 

participação da sociedade. 

A participação social no processo de revisão do PMSB se deu por meio dos 

procedimentos e instrumentos descritos na Seção 1.2 acima e subitens deste relatório  

No que se refere aos trabalhos técnicos a metodologia utilizada se deu através da 

formação do Comitê Executivo composto por membros da administração municipal com 

envolvimento e capacidade de decisão nos assuntos que competem ao saneamento básico 

no município. 

Durante a fase de diagnóstico, o Comitê Executivo, através de seus membros em 

conjunto com diversos órgãos da administração municipal, com a coordenação e execução 

técnica da assessoria contratada realizaram todos os trabalhos de levantamento de dados, 

mapas, informações, vistorias a campo, aplicação da mobilização social, entre outros. Por 

tratar-se de revisão da versão do PMSB de 2014, de um modo geral, os procedimentos foram 

a leitura dos dados e informações vigentes e então procedido com o levantamento dos dados 

atualizados da situação do saneamento básico no município, podendo terem sido inseridos 

novos dados e textos, alterados ou excluídos conforme o caso. 

Na etapa de prognóstico, em resumo, o procedimento foi a avaliação do andamento 

no atendimento e execução dos objetivos e metas, programas e ações vigentes e pactuados 

na Versão de 2014 e com base na situação atual do saneamento básico e respectivas 
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deficiências revisadas, foram debatidas e construídas propostas de revisão dos programas, 

projetos e ações, num trabalho conjunto entre Comitê Executivo, Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, assessoria técnica contratada e órgãos e entidades envolvidas com o 

saneamento básico. Por fim todas as propostas foram levadas à audiência pública para o 

debate com a população e aprovação do novo conteúdo revisado. 

 

1.4 OBJETIVOS DA POLÍTICA MUNICIPAL E DO PMSB 

 

São objetivos da Política Pública e do Plano Municipal de Saneamento Básico: 

promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente; e organizar a gestão e estabelecer 

as condições para a prestação dos quatro serviços de saneamento básico para que cheguem 

a todo cidadão, integralmente, sem interrupção e com qualidade. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) revisado tem por objetivo 

possibilitar a manutenção de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município 

relacionada aos três eixos do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, promovendo a melhoria 

contínua do mesmo e buscando o alcance da universalização do saneamento básico no 

município de Alto Feliz/RS. O componentes dos resíduos sólidos e limpeza pública urbana 

estão contemplados no PMGIRS como mencionado anteriormente. 

Fazem parte assim do conteúdo deste Plano Municipal de Saneamento Básico: 

 Diagnósticos setoriais (abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

drenagem de águas pluviais), porém integrados, para todo o território do 

município, áreas urbanas e rurais;  

 Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;  

 Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos e 

metas estabelecidos e respectivos investimentos necessários;  

 Diretrizes para acompanhamento e revisão do PMSB.  

 

Os trabalhos de revisão do Diagnóstico da Situação dos serviços de Saneamento 

Básico buscaram atender as seguintes diretrizes para sua execução: 

 Levantamento da legislação e análise dos instrumentos legais que definem as 

políticas nacional, estadual e regional sobre o saneamento básico; 

 Descrição dos serviços em saneamento básico prestados no município;  

 Parâmetros, condições e responsabilidades para a garantia do atendimento 

essencial para a promoção da saúde pública;  

 Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;  
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 Proposição de melhorias, projetos e ações para a universalização do acesso na 

prestação de cada um dos serviços de saneamento básico. 

 

 

1.5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Os resultados esperados da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município de Alto Feliz/RS são: 

 Diagnóstico situacional dos serviços de saneamento básico do município: água, 

esgoto e drenagem pluvial; 

 Diagnóstico da situação dos recursos hídricos e uso e ocupação do solo; 

 Prognóstico das ações com base no diagnóstico dos serviços; 

 Elaboração de programas e projetos que visem para universalização dos serviços. 

 

Cabe ressaltar que o componente relativo aos serviços de manejo de águas pluviais e 

limpeza pública urbana fazem parte exclusivamente do Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o qual foi revisado de forma integrada e concomitante com 

as etapas de revisão dos demais componentes do saneamento básico que fazem parte deste 

PMSB. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Neste capítulo é apresentada a revisão dos dados e informações que caracterizam o 

município de Alto Feliz em seus aspectos físicos, de infraestrutura, socioeconômicos, culturais 

e ambientais. 

 

2.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

Por volta do ano de 1846, cerca de 50 famílias de imigrantes alemães iniciaram a 

colonização da localidade chamada Batatenberg, o Morro das Batatas, hoje uma das 

localidades de Alto Feliz. Os colonizadores enfrentaram muitas adversidades, tendo que 

desbravar matas, construir picadas e erguer o povoado com o olhar firme no futuro. Assim, 

estabeleceram-se como proprietários de terras, visto a abundância de áreas de solo fértil, 

aliada a condições climáticas ideais à agricultura. 

Os imigrantes italianos chegaram por volta de 1875, através da velha linha colonial 

traçada nas matas da Encosta da Serra. Com o mesmo ímpeto, eles somaram seus esforços 

para promover o crescimento de Alto Feliz. 

Por volta de 1900, foi construída a estrada Júlio de Castilhos, única via de acesso entre 

Porto Alegre e a região norte do Estado. A povoação, antes localizada no Morro das Batatas, 

foi se concentrando ao longo da Rodovia, assim deslocando o centro econômico-social. 

Assim, após os primórdios coloniais, a história segue se construindo. Surgem pessoas 

que vão marcando sua trajetória e desenhando a estrutura necessária para que, em 1992, 

Alto Feliz se tornasse Município. 

Até 1992, Alto Feliz pertencia à cidade de Feliz. Juntamente com ela, os municípios 

Linha Nova e Vale Real também se desmembraram do território felizense. A justificativa 

apresentada para a independência política nos três casos, não se difere dos argumentos de 

outros territórios que obtiveram êxito nesse processo: o difícil acesso a atendimentos de 

saúde, escolas e a conservação de estradas estava causando êxodo rural e a perda 

considerada de moradores interessados em plantar o desenvolvimento do local. 

Em 10 de novembro de 1991, 1.592 eleitores compareceram às urnas para votar pela 

primeira vez por Alto Feliz: era realizada nessa data a consulta plebiscitária para 

emancipação. Uma maioria significativa de 1.134 votantes se declarou favorável à 

emancipação. E, ela de fato aconteceu no dia 20 de março de 1992. 

Em outubro do mesmo ano, ocorreu a primeira eleição municipal, que deu a Paulo 

Mertins o título de primeiro prefeito, com Darci Baumgaten, como vice. ‘A solenidade teve 
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início às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, na Sociedade Recreativa e Cultural de 

Alto feliz, com uma cerimônia religiosa presidida pelo Reverendíssimo Sr. Pastor Ingobert Karl 

Niewohner, que invocou as bênçãos de Deus sobre o nosso município. [...] a festa, porém, 

continuou com um animado baile, como um tributo a alegria de todos os presentes’, descreve 

um trecho do registro histórico, datado de 1993. 

Segundo censo demográfico de 1990, a então localidade, contava com 2.789 

moradores, um número que não pode ser confirmado devido o recorte do território, pós-

emancipação. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

 

Neste item será realizada uma breve descrição das características geográficas do 

município de Alto Feliz, ou seja, aquelas características que foram moldadas pelo homem ao 

longo da evolução urbana do município.   

Serão destacadas as principais vias de acesso, cidades limítrofes, população e a 

divisão administrativa do município. 

 

Figura 7 – Vista área da sede de Alto Feliz. 

 

Fonte: Google Earth (2022). 
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2.2.1 Localização e principais vias de acesso Limites territoriais 

 

O município de Alto Feliz situa-se na Microrregião de Montenegro, no Estado do Rio 

Grande do Sul.  

Localiza-se a 100 km da capital do Estado e a 40 km de Caxias do Sul, outro importante 

centro econômico do estado. Com uma altitude média de 330 metros acima do nível do mar, 

o município de Alto Feliz está posicionado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude 

29°23'31"S e Longitude 51°18'43"O.  

Alto Feliz possui uma área de 84,1 km², incluindo a sede municipal e mais quinze 

localidades. Os principais acessos ao município se dão pela antiga Estrada Júlio de Castilhos 

VRS 326, a RS 452 que interliga a RS 122 com a BR 116 e, ao norte, a RS 122. Limita-se 

com os municípios de Farroupilha ao Norte, Feliz ao Sul, Vale Real a Leste, Bom Princípio e 

São Vendelino a Oeste.  

Na Figura 8 pode ser visualizada a localização do município em relação às principais 

cidades da região.   

 

Figura 8 – Localização do município e principais acessos. 

 

Fonte: Google Maps (2022). 
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2.2.2 Demografia 

 

O município de Alto Feliz contava com uma população de 2.917 habitantes no ano de 

2010, segundo o Censo do IBGE realizado nesse ano. Destes, 816 habitantes (28%) residiam 

na zona urbana do município e 2.101 habitantes (72%), na zona rural, conforme apresentado 

na figura a seguir. 

 

Figura 9 – Distribuição populacional do município. 

 

 

Segundo dados do IBGE-SIDRA, o município de Alto Feliz apresenta crescimento 

populacional desacelerado. O índice de crescimento populacional do município passou de 

23% em 2000 para 3% em 2010, ambas maiores do que as taxas de crescimento do estado. 

A taxa de crescimento da população urbana do município apresentou, tanto no período de 

1991/2000 como de 2000/2010, índices positivos, conforme a tabela a seguir, onde é 

apresentada a evolução da população de Alto Feliz, comparando os aspectos de gênero e de 

taxa de urbanização do município entre os anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 2 – População total do município por gênero e rural/urbana. 

População 1991 % 2000 % 2010 % 

Total 2.295 100,00 2.834 100,00 2.917 100,00 

Homens 1.170 50,98 1.461 51,55 1.500 51,42 

Mulheres 1.125 49,02 1.373 48,45 1.417 48,58 

Urbana 478 20,83 712 25,12 816 27,97 

Rural 1.817 79,17 2.122 74,88 2.101 72,03 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

O crescimento populacional do município também é apresentado pela curva de 

crescimento populacional na figura a seguir, apresentando de forma clara a estabilização no 

crescimento populacional do município. Este gráfico apresenta dados do IBGE. 

 

Figura 10 – Curva de evolução populacional do município. 

 

Fonte: Censos IBGE (1991, 2000 e 2010). 

 

Quanto a faixa etária predominante no município, os dados do último censo indicam 

que a maior parte da população do município se encontra na faixa entre 40 e 44 anos. 

Conforme pode ser visto na pirâmide etária apresentada na figura a seguir.  
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Figura 11 – Pirâmide etária do município. 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Na análise etária utilizam-se 2 termos:   

 a razão de dependência, que é a relação entre a população de menos de 14 anos e 

de mais de 65 anos (população dependente) e a população de 15 a 64 anos 

(população potencialmente ativa);   

 o índice de envelhecimento, que é a relação entre a população de 65 anos ou mais e 

a população de menos de 15 anos.  

 

Observa-se que entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Alto Feliz passou de 

51,15% para 42,22% e o índice de envelhecimento evoluiu de 12,39% para 13,75%. Entre 

1991 e 2000, a razão de dependência foi de 48,12% para 51,15%, enquanto o índice de 

envelhecimento evoluiu de 10,04% para 12,39%. 

 

Tabela 3 – Estrutura Etária da População do Município. 

Estrutura Etária 2010 % 

Menos de 15 anos 465 15,94 

15 a 64 anos 2.051 70,31 

65 anos ou mais 401 13,75 

Razão de dependência 42,22 1,45 

Índice de envelhecimento 2.101 13,75 

Fonte: Censo IBGE (1991, 200 e 2010). 
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Ainda de acordo com o censo do IBGE de 2010, das 2.917 pessoas residentes no 

município, 2.907 pessoas são naturais do sul, 2 são imigrantes da região sudeste, e 8 pessoas 

imigrantes do Brasil, porém sem identificação precisa do local.  

Nota-se que existe uma baixa taxa de migração neste município, uma vez que menos 

de 1% da população residente é natural de outras regiões ou país. 

 

2.2.3 Organização Administrativa do Município 

 

O município de Alto Feliz é organizando em 15 localidades diferentes: Sede, Arroio 

Jaguar, Morro das Batatas, Morro Gaúcho, São Pedro, Sete Colônias, Morro Belo, Santo 

Antônio Alto, Santo Antônio Baixo, Nova Alemanha, Canto Schutz, Arroio Feliz, Vale do Mel, 

Encosta da Palmeira e Morro Capim.  

A densidade demográfica é maior na zona urbana do município, onde chega a atingir 

o valor de 319 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que na zona rural a densidade 

máxima calculada é de 45 habitantes por quilômetro quadrado, conforme demonstra 

graficamente na Figura 12.   

 

Figura 12 – Densidade demográfica calculada a partir dos setores censitários do IBGE/2010. 

 
Fonte: Censo IBGE (2010). 
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Segundo o Plano de Bacia do Rio Caí, Alto Feliz não apresenta tendência de 

crescimento da mancha urbana, devido a acessibilidade dificultada e também pela sua 

ocupação em topo de morro. 

 

Figura 13 – Manchas urbanas de 1975 e 2004 dos municípios de Bom Princípio, Feliz, Vale 
Real, São Vendelino e Alto Feliz. 

 

Fonte: Plano de bacia do Rio Caí. 
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2.2.4 Zoneamento municipal 

 

A legislação vigente em Alto Feliz que estabelecem diretrizes e normativas quanto ao 

zoneamento municipal são a Lei nº 057/1993 referente ao Parcelamento de Solos e o Lei nº 

1.005/2014 que estabelece o Plano Diretor de Alto Feliz/RS. 

O Plano Diretor de Alto Feliz (Lei nº 1.005/2014) define o município sendo constituído 

pelas seguintes macrozonas conforme Art. 29, delimitadas no Anexo I do mesmo instrumento 

legal: 

I – Macrozonas Urbanas; 

II – Macrozonas Rurais; 

III – Macrozona Especial; 

IV  – Macrozona Turística Consolidada; 

V – Macrozona de Preservação Permanente. 

 

O Art. 30 da Lei 1.005/2014 – Plano Diretor, divide a Macrozona Urbana em: 

I – Macrozona Urbana Consolidada, formada pelo perímetro urbano da sede municipal, 

onde se concentra a maior população urbana do Município; 

II – Macrozona Urbanizável, formada pelos distritos com potencial de urbanização, 

Morro das Batatas, São Pedro, Morro Gaúcho, Morro Belo e Arroio Jaguar. 

III – Macrozona de uso industrial, formada pelos distritos industriais número I e número 

II e áreas lindeiras consideradas como áreas em expansão. 

 

Em seu Art. 32, a Macrozona Rural é subdivida em: 

I – Macrozona Rural 02 – Morro das Batatas e Arroio Jaguar; 

II – Macrozona Rural 03 - São Pedro; 

III – Macrozona Rural 04 – Santo Antônio; 

IV- Macrozona Rural 05 – Morro Belo. 

 

Além destas cabe destacar o Art. 34 que descreve a Macrozona de Preservação 

Permanente como formada pelo conjunto de todas Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

existentes no território municipal definidas na Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

 

Este item reúne o conjunto de informações do ambiente no entorno do qual está 

inserido o município de Alto Feliz. Essas informações vão desde o relevo, o tipo de solo, a 

geologia, o clima e levantamentos topográficos. 

 

 

2.3.1 Relevo e Solos 

 

O município de Alto Feliz está situado sobre a região geomorfológica do Planalto das 

Araucárias, nas unidades do Planalto dos Campos Gerais, Patamares da Serra Geral e Serra 

Geral. A maior parte da área do município se encontra na unidade Planalto dos Campos 

Gerais, que está descrito abaixo.  

O Planalto dos Campos Gerais corresponde ao trecho mais elevado do Planalto das 

Araucárias (IBGE, 2009) e se situa no nordeste do Rio Grande do Sul. Estendendo-se pelo 

estado de Santa Catarina, é totalmente constituído por derrames vulcânicos da Formação 

Serra Geral (de idade jurocretácica), compostos, predominantemente, por riolitos e dacitos 

(Fácies Caxias), mas apresentando também amplas ocorrências de basaltos e andesitos 

(fácies Gramado, Paranapanema, Esmeralda e Várzea do Cedro) (CPRM, 2006). Esse 

planalto elevado está alçado a cotas que variam entre 600 e 1.300 m, sendo dominado por 

extensos platôs e superfícies planálticas embutidas (R2c e R2b3), levemente adernadas para 

oeste.  

Os solos presentes no município são Argissolo Vermelho e Neossolo Regolítico, 

ambos descritos abaixo.Argilossolo Vermelho, segundo classificação da EMATER, é um solo 

profundo, apresentando uma sequência de horizontes A-Bt-C , onde o horizonte Bt é do tipo 

B textural com predomínio de cor vermelha. Este apresenta boa drenagem e baixa fertilidade 

química.   

Neossolo Regolítico, segundo classificação da EMATER, é geralmente um solo raso 

ou profundo, pouco desenvolvido, apresentando no perfil uma sequência de horizontes A-R , 

A-C, AC-R, A-Cr-R, O-R, ou H-C podendo apresentar horizonte B. Apresentando boa 

fertilidade química devido a presença de argila.  

A figura abaixo apresenta o mapa de solos da região com a demarcação do município 

de Alto Feliz. 
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Figura 14 – Solos do município 

 

Fonte: CPRM. 

 

 

2.3.2 Geologia 

 

Segundo o mapa geológico do Rio Grande do Sul, elaborado pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM - o município de Alto Feliz encontra-se na província 

geológica do Paraná, na unidade da Formação Serra Geral, ou seja, apresenta derrames de 

basaltos, basalto andesitos, riodacitos e riolito, de filiação toleítica, onde intercalam-se 

arenitos intertrápicos Botucatu na base e litarenitos e sedimentos vulcanogênicos da porção 

mediana ao topo da sequência.  

O município está dividido entre a Fácies Caxias (k1αcx), Fácies Gramado (k1βgr) e 

Formação Botucatu (J3K1bt), conforme descrição abaixo: 

 Fácies Caxias (k1αcx): derrames de composição intermediária a ácida, 

riodacitos a riolitos, mesocráticos, microgranulares a vitrofíricos, textura esferulítica comum ( 

tipo carijó), forte disjunção tabular no topo dos derrames e maciço na porção central, dobras 
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de fluxo e auto brechas frequentes, vesículas preenchidas dominantemente por calcedônia e 

ágata, fonte das mineralizações da região.  

 Fácies Gramado (k1βgr): derrames basálticos granulares finos a médio, 

melanocráticos cinza, horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos, apofilitas 

e saponita, estruturas de fluxo pahoehoe comuns, intercalações com os arenitos Botucatu;  

 Formação Botucatu (J3K1bt): arenito fino a grosso, grãos bem arredondados e 

com alta esfericidade, dispostos em sets e/ou cosets de estratificação cruzada de grande 

porte. Ambiente continental desértico, depósitos de dunas eólicas. 

 

Figura 15 – Solos do município 

 

Fonte: CPRM. 

2.3.3 Clima 

 

Segundo Moreno (1961), o clima do município de Alto Feliz, enquadra-se na 

classificação: Cfa II1b e Cfa-Il2b. Nestas classificações cada parte da sigla corresponde a 

uma característica climática do município: as letras iniciais Cf, indicam que Alto Feliz encontra-

se em uma região de clima temperado úmido; a sigla "a-II" subsequente, indica que a 
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temperatura do mês mais quente é superior a 22ºC, já o número 1 significa que a temperatura 

média anual do município é inferior a 18°C e o número 2 significa temperatura média anual 

do município é superior a 18ºC, e por fim, a letra "b" indica que as altitudes da região são 

muito variáveis. 

Quanto aos índices pluviométricos de Alto Feliz, as chuvas são bem espalhadas ao 

longo do ano, não ocorrendo períodos bem definidos de seca e de chuva ao longo do ano, 

conforme pode ser visto na figura abaixo.   

 

Figura 16 – Médias pluviométricas mensais do município 

 

Fonte: SOMAR Meteorologia. 

 

Esses dados pluviométricos foram obtidos através da estação de monitoramento 

pluviométricas de São Vendelino, disponível no portal HidroWeb, de responsabilidade da 

Agência Nacional de Águas - ANA.  

Na tabela a seguir é apresentada uma breve caracterização da estação de 

monitoramento supracitada.   
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Tabela 4 – Dados da estação pluviométrica utilizada para estudos pluviométricos no 
município. 

Código 2951027 

Nome São Vendelino 

Tipo de estação Pluviométrica 

Município São Vendelino 

Coordenadas -29°21’59” / -51°22’16” 

Responsável ANA 

Operadora CPRM 

Período histórico dos dados Jan/1970 a Dez/2006 

 

A partir dos dados dessa estação, foram calculadas as curvas IDF (intensidade 

duração e frequência), com curvas relativas a diferentes Tempos de Retorno para o município, 

conforme pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 17 – Curvas IDF do município 
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2.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO 

 

Nesse item é descrita a caracterização ambiental do município de Alto Feliz com 

ênfase na interação do meio construído com o ambiente circundante à cidade. É descrito 

nesse capítulo informações de bioma, unidades de preservação, hidrografia e hidrogeologia. 

 

2.4.1 Bioma 

 

O município de Alto Feliz encontra-se inserido no bioma da Mata Atlântica. Esse bioma, 

segundo o Instituto Brasileiro de Florestas - IBF -, ocupa uma área de 1.110.182 km², o que 

corresponde a 13,04% do território nacional. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de 

formações, engloba composições florísticas bastante diferenciadas, acompanhando as 

características climáticas da região onde ocorre.  

A Mata Atlântica caracteriza-se pela vegetação exuberante, com acentuado 

higrofitismo. Entre as espécies mais comuns encontram-se algumas briófitas, cipós e 

orquídeas. A fauna endêmica é formada principalmente por anfíbios (grande variedade de 

anuros), mamíferos e aves das mais diversas espécies. É uma das áreas mais sujeitas a 

precipitação no Brasil. As chuvas são orográficas, em função das elevações do planalto e das 

serras.  

A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à biodiversidade da Amazônia. Há 

subdivisões do bioma da Mata Atlântica em diversos ecossistemas devido a variações de 

latitude e altitude. O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - definiu em 1992 os 

seguintes ecossistemas como integrantes do bioma Mata Atlântica: Foresta Ombrófila Densa, 

Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, Floresta 

Estacional, Floresta Estacional Semidecidual, Mangues e Restingas. 

Os principais exemplos vegetais do bioma são: pau-brasil, cedro, canela, ipê, 

jacarandá, jatobá, jequitibá, palmeira, epífitas (orquídeas e outros) e cipós. Já os principais 

exemplos da fauna do bioma são: macacos, preguiças, onças, jaguatiricas, papagaios, araras, 

tucanos, cobras, cachorros-do-mato, porcos-do-mato, lagartos, além de grande diversidade 

de pássaros e insetos. Dos quais muitos se encontram sobre risco de extinção. 
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2.4.2 Unidades de Preservação Ambiental 

 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela lei 

9.985/2000, e responsável pela demarcação, manejo e conservação das diferentes áreas 

destinadas a unidades de conservação da natureza, seja em âmbito federal, estadual ou 

municipal, o município de Alto Feliz não possui em seu território nenhuma área de proteção 

ambiental. 

 

2.4.3 Hidrografia 

 

O município de Alto Feliz está localizado na Região Hidrográfica do Rio Guaíba, sub-

bacia do Rio Caí, conforme apresentado na Figura 18 a seguir.   

 

Figura 18 – Bacia hidrográfica do Rio Caí. 

 

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/RS. 

 

Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), a Bacia Hidrográfica do 

Rio Caí situa-se a nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

geográficas 29°06’ a 30°00’ de latitude Sul e 50°24’ a 51°40’ de longitude Oeste. Abrange as 
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Províncias Geomorfológicas Planalto Meridional e Depressão Central. Possuí superfície de 

4.945,70 km² e população estimada em 489.746 habitantes, abrangendo municípios como 

Bom Princípio, Canela, Caxias do Sul, Montenegro, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula 

e Sapiranga. Suas nascentes estão localizadas em São Francisco de Paula, a 1000 metros 

de altitude.   

Os principais afluentes do Rio Caí são os arroios Cará, Cadeia, Forromeco, Mauá, 

Maratá e Piaí. Os principais usos da água nesta bacia se destinam a irrigação, uso industrial 

e abastecimento público. A exploração agrícola intensa e o desmatamento das encostas 

declivosas e a poluição hídrica no curso médio e inferior são os maiores problemas 

enfrentados nesta bacia.  

 

2.4.4 Hidrogeologia 

 

O município de Alto Feliz encontra-se, segundo o mapa hidrogeológico do Rio Grande 

do Sul, localizado sobre o Sistema Aquífero Serra Geral II.  

Este sistema aquífero ocupa a parte oeste do Estado, os limites das rochas vulcânicas 

com o rio Uruguai e as litologias gonduânicas além da extensa área nordeste do planalto 

associada com os derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Suas litologias são 

predominantemente riolitos, riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A 

capacidade específica é inferior a 0,5 m³/h/m, entretanto, excepcionalmente em áreas mais 

fraturadas ou com arenitos na base do sistema, podem ser encontrados valores superiores a 

2 m³/h/m. As salinidades apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. Valores 

maiores de pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas influenciadas 

por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guarani. 

 

2.4.5 Pesquisa de percepção social – infraestrutura do município 

 

Na subseção 1.2.2, início deste relatório, foi apresentada a pesquisa de percepção 

social sobre o saneamento básico, onde os objetivos e metodologia foram explanados. 

Desse modo, nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da 

pesquisa para setores de interesse do saneamento básico que compõem parte da 

infraestrutura do município e impactam, nos dias de hoje, na qualidade de vida da população, 

sendo: energia elétrica, comunicações e estradas rurais. 
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A partir da aplicação do questionário de percepção social foram elaborados gráficos e 

informações, afim de reproduzir a visão e vivência da população em relação a situação de 

alguns desses serviços públicos essenciais. 

Segue assim abaixo, os gráficos e análise da percepção da população relativo à 

infraestrutura urbana e rural municipal. 

 

Energia Elétrica 

 

A Figura 19 demonstra a parte do questionário com os quesitos relativos à percepção 

dos usuários quanto ao serviço de energia elétrica à sua disposição. 

Primeiramente, foi perguntado à cada família participante da pesquisa, se haviam 

problemas, e se sim quais os problemas dentre uma lista de opções. 

 

Figura 19 – Parte do questionário de percepção referente à energia elétrica. 

 

 

Sobre os resultados, são discorridos abaixo e apresentados na forma de gráficos. As 

notas foram apresentadas na subseção 1.2.2 deste relatório. 

Na zona urbana, houve trinta e três domicílios (30% do total pesquisado) em que foi 

apontada a existência de problemas relacionados com o fornecimento de energia elétrica 

(Figura 20). Destes que sinalizaram a existência de problemas, as quedas de luz foram a 

principal reclamação, com vinte e dois casos (Figura 21), seguidos por faltas frequentes de 

luz. 
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Figura 20 – Percepção da população: problemas com energia elétrica – Área Urbana. 

 

 

Figura 21 – Percepção da população: tipos de problemas com energia elétrica – Área 
Urbana. 

 

 

Já para a Área Rural, as famílias que apontaram a existência de problemas 

representaram 51,9% dos relatos (Figura 22), dentre estes, a grande maioria está insatisfeita 

com as faltas e quedas frequentes de luz (Figura 23). 
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Figura 22 – Percepção da população: problemas com energia elétrica – Área Rural. 

 

 

Figura 23 – Percepção da população: tipos de problemas com energia elétrica – Área Rural. 

 

 

 Comunicações 

 

Buscou-se avaliar os sistemas de comunicações em Alto Feliz em todo o seu território, 

pensando em caracterizar os serviços a partir do ponto de vista da população, assim em 

seguida são apresentados os resultados desta avaliação. Essa iniciativa se torna importante 

pois, apesar de não estar diretamente ligada ao saneamento básico, é também indicador de 

qualidade de vida e afeta o desempenho de diversos setores da economia local. 
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A Figura 24 demonstra as opções de perguntas/respostas da parte de questionário 

relativos à infraestrutura de comunicações. 

 

Figura 24 – Parte do questionário de percepção referente a comunicações. 

 

 

Na Figura 25 podemos observar que 30,9% da população consultada se mostra 

insatisfeita com os serviços de comunicação local. Como pode ser visto na Figura 26, foram 

18 apontamentos de sinal fraco de telefonia celular, tendo como outra principal reclamação o 

sinal fraco de celular. 

 

Figura 25 – Percepção da população: problemas com comunicações – Zona Urbana. 
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Figura 26 – Percepção da população: tipos de problemas com comunicações – Zona 
Urbana. 

 

 

Os gráficos a seguir demonstram a percepção da população na Área Rural do 

município: 

 

Figura 27 – Percepção da população: problemas com comunicações – Zona Rural. 
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Figura 28 – Percepção da população: tipos de problemas com comunicações – Zona Rural. 

 

 

Na zona rural o universo de insatisfeitos é muito maior, na comparação com a zona 

urbana, conforme demonstra a Figura 28, chegando a 74,5% das famílias apontando a 

existência de problemas, tendo a grande maioria dos domicílios pesquisados apontados para 

os problemas com sinal fraco de celular e quedas frequentes do sinal. 

 

Estradas 

 

Nesta subseção serão apresentados resultados da consulta sobre as condições gerais 

das estradas e vias públicas existentes no território municipal, conforme quesitos do formulário 

apresentados na Figura 29. As estradas constituem-se em infraestrutura fundamental para a 

locomoção da população e transporte de produtos, sendo assim de fundamental importância 

que as mesmas estejam em boas condições e possuam características que permitam um bom 

fluxo e capacidade para atender as necessidades dos seus usuários.  

Igualmente às Comunicações, houve índice elevado de problemas relatados. 
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Figura 29 – Parte do questionário de percepção referente a estradas rurais. 

 

 

Os questionamentos referentes às estradas foram dirigidos às famílias que residem na 

área rural pois são as que as utilizam diariamente. 

Como aponta a Figura 30, em 73 domicílios apresentaram a existência de problemas, 

representando 30,5% do universo local pesquisado. O problema de estradas ruins em dia de 

chuva é a principal ocorrência (Figura 31). 

 

Figura 30 – Percepção da população: problemas com estradas – Zona Rural. 
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Figura 31 – Percepção da população: tipos de problemas com estradas – Zona Rural. 

 

 

 

2.5 CARACTERIZAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA 

 

Neste item são descritas algumas características sociais, econômicas e de 

infraestrutura do município de Alto Feliz. 

 

2.5.1 Infraestrutura disponível 

 

De acordo com dados do IBGE de 2010, todos os domicílios do município de Alto Feliz 

possuem acesso à energia elétrica, conforme pode ser visualizado na tabela abaixo. 
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Tabela 5 – Dados de fornecimento de energia elétrica no município. 

Tipo de fornecimento Domicílios 

Não tinham - 

Tinham  999 

De companhia distribuidora  999 

De companhia distribuidora e com medidor  998 

De companhia distribuidora, com medidor comum a mais de um domicílio  59 

De companhia distribuidora, com medidor de uso exclusivo  939 

De companhia distribuidora e sem medidor  1 

De outra fonte  - 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Ainda segundo o último censo do IBGE, o serviço de telefonia mais utilizado no 

município de Alto Feliz é o de telefonia móvel, uma vez que os dados apontam para uma 

maioria de domicílios que dispõe somente de celular, conforme pode ser visualizado na tabela 

a seguir. 

 

Tabela 6 – Dados de utilização de serviços de telefonia no município. 

Tipo de serviço utilizado Domicílios 

Não tinham telefone   61  

Tinham telefone   940  

Tinham somente telefone celular   569  

Tinham somente telefone fixo   64  

Tinham telefone fixo e celular   307  

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Quanto ao transporte, de acordo com dados do IBGE de 2012, a frota veicular do 

município é formada em sua grande maioria por automóveis e motocicletas particulares, o que 

corresponde com a situação verificada no Rio Grande do Sul e no Brasil. 
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 Figura 32 – Frota veicular no município. 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Ainda de acordo com os dados do último censo do IBGE, os indicadores de habitação 

para o município de Alto Feliz indicam uma predominância de domicílios particulares próprios 

já quitados, conforme tabela a seguir.   

 

Tabela 7 – Indicadores de habitação. 

Número de domicílios e moradores Domicílios Moradores 

Domicílios particulares e domicílios coletivos 1.001 2.917 

Domicílios particulares permanentes 999 2.913 

a) Por tipo 

Domicílios particulares permanentes do tipo casa 958 2.813 

Domicílios particulares permanentes do tipo casa de vila ou em 
condomínio 

0 0 

Domicílios particulares permanentes do tipo apartamento 41 100 

b) Por situação 

Domicílios particulares permanentes próprios e quitados 839 2.945 

Domicílios particulares permanentes próprios em aquisição 31 84 

Domicílios particulares permanentes alugados 80 194 

Domicílios particulares permanentes cedidos por empregador 22 67 

Domicílios particulares permanentes cedidos de outra forma 24 56 

Domicílios particulares permanentes em outra condição de 
ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos) 

3 17 

Fonte: IBGE Cidades. 
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2.5.2 Perfil Econômico 

 

O Produto Interno Bruto do município tem apresentado crescimento significativo nos 

últimos anos, tendo chegado em seu pico no ano de 2019, conforme mostra o gráfico 

demonstrado na Figura 33. 

 

Figura 33 – Evolução do PIB do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

No que se refere à geração de riquezas, de acordo com o IBGE (2019), demonstrado 

através da Figura 34, o PIB per capita do município em 2019 foi de R$ 39.557,12, colocando 

o município na 775ª posição do ranking nacional e em 190º lugar no estado do Rio Grande do 

Sul. 
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Figura 34 – PIB per capita do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

 

2.5.3 Perfil socioeconômico 

 

No que se refere à renda média do trabalhador, conforme demonstrado na Figura 35, 

dados do IBGE (2020), o salário médio mensal era de 2,2 salários mínimos. Na comparação 

com os outros municípios do país, ocupando a posição 1170º do total de 5.570 municípios 

brasileiros. No estado, situa-se na 247º posição de 497 municípios. 
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Figura 35 – Salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Alto Feliz. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

A distribuição de rendimento médio mensal dos domicílios por faixas de salário 

mínimo, no ano de 2010, no município de Alto Feliz, apresentava maior concentração de 

domicílios na faixa de 2 a 5 salários mínimos, conforme a figura a seguir. 
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Figura 36 – Quantidade de domicílios por faixa de renda. 

 

Fonte: IBGE Cidades. 

 

Com relação a renda per capita média, Alto Feliz teve um crescimento de 155,88% 

nas últimas duas décadas, passando de R$ 313,51 (1991) para R$ 495,53 (2000) e R$ 802,20 

(2010). A taxa média anual de crescimento foi de 50,06% no primeiro período e 61,89% no 

segundo. 

O índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda. Ele 

aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, 

varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a 

mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só 

pessoa detém toda a renda do lugar. 

A tabela a seguir representa os índices de renda, pobreza e desigualdade do município 

de Alto Feliz. 
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Tabela 8 – Dados históricos de renda per capita, pobreza e desigualdade social. 

Indicador 1991 2000 2010 

Renda per capita (R$) 311,51 495,53 802,20 

% de extremamente pobres 10,48 0 0,72 

% de pobres 23,40 1,48 1,53 

Índice de Gini 0,41 0,30 0,29 

 

A partir dos dados da tabela acima, percebe-se que os índices de desigualdade social 

e pobreza do município de Alto Feliz vem decrescendo ao longo dos últimos anos.  

Segundo as informações do Atlas de Desenvolvimento Humano1, o Município de Alto 

Feliz ocupa a 920ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 

919 (16,51%) municípios brasileiros estão em situação melhor e 4.645 (83,47%) municípios 

brasileiros estão em situação igual ou pior. Em relação aos 496 outros municípios de Rio 

Grande do Sul, Alto Feliz ocupa a 184ª posição, sendo que 183 (36,90%) municípios gaúchos 

estão em situação melhor e 312 (62,90%) municípios gaúchos estão em situação pior ou igual.  

A figura a seguir demonstra a comparação da evolução dos índices do município com 

relação à média do estado do Rio Grande do Sul e a média brasileira. Pode-se perceber que 

município ainda se encontra abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul, porém está 

um pouco acima da média brasileira. 

  

  

                                                      

1 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Disponível em: 
<http://www.atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/430057>  
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Figura 37 – Evolução do IDHM do município em comparação com as médias brasileiras e 
gaúcha. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Já a figura apresentada na sequência mostra a evolução dos índices de IDHM do 

município no que tange os quesitos renda, longevidade e educação. Pode se perceber que 

todos os três índices apresentaram crescimento entre os anos 1991 e 2010.   

 

Figura 38 – Evolução do IDHM do município em comparação com as médias brasileiras e 
gaúcha. 

 

 

Nota-se que, entre os anos de 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,640 para 0,734, 

representando uma taxa de crescimento de 14,69%. A distância entre o IDHM do município e 

o limite máximo do índice, foi reduzido em 26,11% entre 2000 e 2010. Em uma análise mais 

longa, entre 1991 e 2010, Alto Feliz teve um incremento no seu IDHM de 46,80% nas últimas 

duas décadas, um pouco abaixo da média de crescimento nacional (47,46%) e acima da 
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média de crescimento estadual (37,64%). Sua distância do limite máximo do índice foi 

reduzida em 46,80% neste período.  

Para uma análise mais detalhada desses índices, a tabela a seguir apresenta a 

evolução numérica do IDHM do município de Alto Feliz e de seus componentes, conforme 

segue. 

 

Tabela 9 – Índice de desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes. 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,281 0,468 0,603 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 15,87 23,14 39,97 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 33,85 81,11 93,07 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

79 92,93 100 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 27,78 47,69 63,62 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo  9,52 44,75 39,5 

IDHM Longevidade  0,754 0,845 0,886 

Esperança de vida ao nascer (em anos)  70,26 75,68 78,14 

IDHM Renda  0,59 0,663 0,74 

Renda per capita (em R$) 313,51 495,53 802,2 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Segundo os números apresentados, pode-se observar um aumento em praticamente 

todos os índices de desenvolvimento humano no município. O município está situado na faixa 

de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão 

que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,135), seguida 

por Longevidade e por Renda. 

 

2.5.4 Nível de escolaridade 

 

Segundo dados do IBGE, a população residente alfabetizada em 2010 era de 2.689 

pessoas, o que representa 92,2% da população residente total. Ainda, o município contava 

em 2012 com 27 docentes de ensino fundamental, sendo 15 de escolas estaduais e 12 de 

escolas municipais; e 14 docentes de ensino médio, sendo todos de escolas estaduais.  

O município conta ainda com 3 escolas de ensino fundamental, sendo 1 (uma) estadual 

e 2 (duas) municipais; 1 (uma) escola de ensino médio estadual; e 2 (duas) escolas de ensino 
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pré-escolar, ambas municipais. A tabela a seguir apresenta o número de alunos matriculados 

em cada um dos níveis de escolaridade, segundo dados do IBGE. 

 

Tabela 10 – Numero de matriculas em cada um dos níveis de escolaridade do município. 

Ano Matriculas em ensino fundamental Matriculas em ensino médio 

2014 249 94 

2016 265 82 

2018 269 56 

2020 269 74 

 

Observa-se na tabela acima que o número de matriculas no ensino médio diminuiu 

21,27% entre os anos de 2014 e 2020, já com relação as matriculas no ensino fundamental 

houve um aumento de aproximadamente 8,03%.  

Ao realizar-se a análise da educação entre a população em idade escolar do município, 

pode-se avaliar a evolução deste parâmetro através do crescimento dos seus índices de fluxo 

escolar por faixa etária. A figura abaixo apresenta dados do fluxo escolar de jovens entre 5 e 

20 anos, para os anos de 1991, 2000 e 2010, onde pode-se observar um aumento da 

escolaridade em praticamente todas as faixas etárias ao longo dos anos. 
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Figura 39 – Fluxo escolar por faixa etária no município. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. Baseado Censos IBGE 1991, 2000 e 2010. 

 

A proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 14,75% no período 2000 a 

2010, 139,62% de 2000 a 2010, enquanto a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 7,61% (entre 2000 e 2010) e 

17,63% (entre 1991 e 2000).  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

33,40% no período de 2000 a 2010 e 74,82% no período de 1991 a 2000. A proporção de 

jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo foi o único dado que apresentou 

decrescimento durante o período analisado. Esse decréscimo foi de 11,73% entre 2000 e 

2010. Já entre os anos de 1991 e 2000 esse valor havia crescido 370,06%.  

Quanto ao nível de frequência escolar dos jovens do município de Alto Feliz, são 

apresentadas as figuras a seguir. 
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Figura 40 – Frequência escolar de 6 a 14 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Figura 41 – Frequência escolar de 15 a 17 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 
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Figura 42 – Frequência escolar de 18 a 24 anos. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

A população adulta, compreendida da população com idade acima de 25 anos, 

também representa um indicador de conhecimento importante para traçar o perfil do 

município. Esses dados referentes ao período de 1991 a 2010 são apresentados na figura 

abaixo. 

 

Figura 43 – Escolaridade da população de adultos no município. 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano. 

 

Ainda, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, em 2010 39,97% da população 

de mais de 18 anos de idade tinha completado o ensino fundamental e 20,55% o ensino 

médio. Na comparação com os dados referentes ao estado do Rio Grande do Sul, esses 

dados crescem para 56,29% e 37,73%, respectivamente. Esse indicador carrega uma grande 
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inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade nas décadas 

anteriores, principalmente em se tratando de cidades com predominância de população rural, 

como é o caso de Alto Feliz.  

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 3,59% nas últimas 

duas décadas.  

Por fim, o índice de anos esperados de estudo indica o número de anos que a criança 

que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar ao longo de sua vida. Em 

2010, Alto Feliz tinha 9,73 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 9,38 anos e em 1991 

tinha 5,65 anos. Enquanto que Rio Grande do Sul tinha 10 anos esperados de estudo em 

2010; 10,25 anos em 2000 e 10,25 anos em 1991. 

 

2.5.5 Informações referente à Saúde 

 

 

O Município de Alto Feliz conta com uma rede de saúde, composta por: 

 

Tabela 11 – Estabelecimentos de saúde no município. 

Estabelecimento Quantidade 

Eletrocardiógrafo 1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento médico 
em especialidades básicas 

1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento médico 
em outras especialidades 

0 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial e atendimento 
odontológico com dentista 

1 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial total 1 

Estabelecimentos de Saúde com especialidades sem internação total 0 

Estabelecimentos de Saúde geral sem internação total  1 

Estabelecimentos de Saúde público total  2 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS Ambulatorial 2 

Estabelecimentos de Saúde sem internação total  2 

Estabelecimentos de Saúde total  2 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde. 
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3 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Este capítulo tem por objetivo traçar o panorama revisado da situação atual da 

prestação de serviços de saneamento básico no município de Alto Feliz. 

Neste estão demonstradas as informações e dados relativos às condições de 

operação e de execução dos serviços, da situação das infraestruturas para os três eixos do 

saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de 

águas pluviais, enquanto o serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza pública farão 

parte do relatório do PMGIRS, como já explicado inicialmente neste relatório. 

Estão contempladas ainda no diagnóstico a avaliação da situação econômico-

financeira e de gestão de cada um dos serviços e uma análise das condições de alcance dos 

objetivos e metas, bem como dos programas, projetos e ações pactuados na versão original 

do PMSB (2014). 

Também estão apresentados os resultados concernentes à percepção dos usuários 

com relação aos serviços de saneamento básico recebidos, conforme explanado 

anteriormente na subseção 1.2.2. 

No diagnóstico de cada um dos serviços, toda a análise situacional é concluída com 

uma análise crítica do serviço e um resumo das principais deficiências diagnosticadas e 

revisadas na presente versão do PMSB, de modo a facilitar o entendimento e dar 

encaminhamento rápido na definição das soluções revisadas na etapa de Prognóstico. 

Por fim, cabe salientar que o diagnóstico foi revisado para a totalidade da área 

geográfica do município, analisando a situação nas áreas urbanas e rurais. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Esta seção visa apresentar o diagnóstico revisado do serviço de abastecimento de 

água no Município de Alto Feliz contemplando os aspectos técnicos, de gestão e de prestação 

do serviço. 

 

3.1.1 Legislação aplicada ao abastecimento de água 

 

A legislação que disciplina as posturas municipais, a prestação dos serviços de 

abastecimento de água no município de Alto Feliz e os temas a ele correlatos, contemplando 

os níveis local, estadual e nacional, encontra-se a seguir relacionada. 
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Legislação Federal: 

A constituição federal em seu artigo 23, afirma que: "é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) IX - promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.” Já em seu 

artigo 30, é expresso que: "compete aos Municípios: (...) VII - prestar, com a cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.”.  

Além da constituição federal, podem-se citar as seguintes leis que disciplinam a 

prestação de serviços de abastecimento de água em nível federal.  

 Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes;  

 Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos;  

 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que dispõe sobre o Estatuto das cidades, 

que estabelece as normas de ordem pública e de interesse social que regulam 

o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-

estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental;  

 Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos;  

 Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social - SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação 

e Interesse Social - FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS;  

 Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico;  

 Resolução Ministério das Cidades nº 75, de 02 de julho de 2009, que 

estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao 

conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. 

 Lei 12.862, de 17 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes nacionais 

para o saneamento básico com o objetivo de incentivar a economia no 

consumo de água;  

 Portaria de Consolidação nº 05, de 03 de outubro de 2017, do Ministério da 

Saúde, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde. 

 Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, que 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, a Lei nº 10.768, de 19 
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de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de 

Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para 

vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata 

o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, entre 

outras; 

 

Legislação Estadual: 

 Decreto Estadual nº 37.033, de 21 de novembro de 1996, que regulamenta a 

outorga do direito de uso da água no Estado do Rio Grande do Sul;  

 Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, que institui o Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos;  

 Lei nº 11.520, de 03 de agosto de 2000, que institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul;  

 Lei nº 11.730, de 09 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política Estadual 

de Educação Ambiental no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul; 

 Lei nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a Política 

Estadual de Saneamento; 

 Lei nº 13.761, de 15 de julho de 2011, que institui o Cadastro Técnico Estadual 

de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais;  

 Lei nº 13.575, de 21 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a organização do 

Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e 

controle da política ambiental do Estado e dá outras providências;  

 Lei 15.795, de 24 de janeiro de 2022, cria a Unidade Regional de Saneamento 

Básico 1 - URSB 1 - e a Unidade Regional de Saneamento Básico 2 - URSB 2, 

com fundamento no disposto na alínea "b" do inciso VI do art. 3º da Lei Federal 

nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, com a redação dada pela Lei Federal nº 

14.026, de 15 de julho de 2020, com o objetivo de propiciar viabilidade técnica 

e econômico-financeira ao bloco e garantir, mediante a prestação 

regionalizada, a universalização dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável e de esgotamento sanitário, e altera a Lei nº 12.037, de 19 de 

dezembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá 

outras providências. 

 

Legislação Municipal 

 Lei Orgânica Municipal de 1993;  
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 Lei n° 001, de 4 de janeiro de 1993, que adota, respectivamente, a legislação 

básica do município de Feliz e dá outras providências;  

 Lei n° 057, de 23 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas 

construídas por duas ou mais edificações destinadas a habitação unifamiliar ou 

coletiva, e dá outras providências;  

 Lei n° 153, de 25 de abril de 1996, que institui o código de obras e dá outras 

providências;  

 Lei n° 279, de 9 de dezembro de 1999, que institui o código de posturas do 

município e dá outras providências;  

 Lei n° 809, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental e cria as respectivas taxas.  

 Lei n° 905, de 10 de abril de 2012, altera a lei municipal n° 279, de 09 de 

dezembro de 1999, que instituiu o código de posturas do município;   

 Lei nº 917, de 27 de agosto de 2012, que define o zoneamento ambiental do 

município de Alto Feliz e dá outras providências; 

 Decreto nº 1077, de 6 março de 2012, que institui os termos de referência e 

formulários para licenciamento ambiental e florestal. 

 Lei nº 1004, de 10 de julho de 2014, estabelece a Política Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1005, de 10 de julho de 2014, institui o Plano Diretor municipal e 

estabelece as diretrizes de desenvolvimento urbano no município de Alto Feliz. 

 Lei nº 1126, de 26 de dezembro de 2016, cria Marco Regulatório para as Áreas 

de Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651/2012, define 

critérios de regularização fundiária em Zona Urbana Consolidada do Município 

de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1461, de 11 de março de 2021, dispõe sobre a limpeza de terrenos 

baldios de particulares e cria a taxa de conservação e limpeza de terrenos 

urbanos e baldios e dá outras providências. 

 Lei nº 1544, de 14 de fevereiro de 2022, altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1.004, de 10 de julho de 2014 e dá outras providências.   

 Lei nº 1545, de 14 de fevereiro de 2022, cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Decreto nº 1.984, de 04 de janeiro de 2022, declara Situação de Anormalidade, 

caracterizada como situação de Emergência decorrente da Estiagem e da Seca 

que assolam o Município de Alto Feliz-RS. 
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 Decreto nº 1.879, de 12 de janeiro de 2021, atualiza as tarifas de água e da 

outras providências. 

 

3.1.2 Gestão e operação do serviço 

 

Nesta seção, o objetivo é apresentar a situação do serviço de abastecimento de água 

em termos de gestão, operação e condições da infraestrutura existente, abrangendo a 

totalidade da área geográfica do município, ou seja, para a área urbana e áreas rurais. 

 

3.1.2.1 Gestão do serviço de abastecimento de água 

 

A Prefeitura Municipal é a responsável pela gestão do serviço de abastecimento de 

água no Município na totalidade de sua geografia em todos os aspectos administrativos, 

operacionais, financeiros e sanitários. 

A operação dos sistemas de abastecimento de água e a manutenção da infraestrutura 

está a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Viação, a qual possui departamento 

específico responsável pela execução das atividades que se relacionam à prestação do 

serviço. 

 

3.1.2.2 Manutenção da infraestrutura em abastecimento de água 

 

A Secretaria de Obras e Viação possui um departamento, onde atualmente estão 

lotados 3 servidores, cujo cargo é o de operador do sistema de abastecimento de água, os 

quais são responsáveis diretos por assegurar a devida operação e funcionamento de todos 

os sistemas, proceder com verificações e vistorias periódicas às estruturas e realizar as 

manutenções necessárias. 

Quando há necessidade de manutenções e intervenções de maior porte, sejam elas 

de caráter preventivo ou corretivo, a Secretaria de Obras conta com maquinário necessário, 

assim como quadro de pessoal em número suficiente para tais, sendo que toda a prioridade 

da infraestrutura da Secretaria é dada para o serviço de abastecimento de água a fim de 

manter a regularidade no fornecimento de água.  

No que se refere às operações e inspeções, diariamente pelo início do turno da manhã, 

os operadores fazem visitas à cada um dos reservatórios principais, onde é realizada uma 

avaliação se todos estão com níveis de água normais e demais componentes funcionando 
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adequadamente. No caso de ser constatada alguma inconsistência no nível dos reservatórios 

e na operação de demais equipamentos, como por exemplo reservatório com baixo nível, 

bombas operando ininterruptamente ou não funcionando, se procede com avaliações até 

encontrar a causa do problema. 

O departamento de água possui veículo do tipo furgão dotado de todo o tipo de 

ferramental necessário para as manutenções assim como insumos diversos, incluindo 

tubulações, e tendo sido identificado o problema e sua causa, os operadores promovem o 

devido conserto. No caso de ser um manutenção de maior porte, o Secretário de Obras é 

imediatamente avisado e então este mobiliza maquinário e pessoal adicional que se fizer 

necessário. Problemas com falta de energia para operação de motobombas, a concessionária 

de energia elétrica é acionada imediatamente. 

A Secretaria de Obras também se responsabiliza por manter, principalmente na área 

rural, o fácil acesso aos reservatórios, poços de captação, equipamentos de tratamento, entre 

outros, mantendo estradas e roçadas. 

De um modo geral não há grandes dificuldades de atendimento às demandas de 

manutenção da infraestrutura de abastecimento de água com a estrutura disponível 

atualmente, considerando a prioridade dada, principalmente quando há situações 

emergenciais, em que toda a estrutura necessária é alocada pela Secretaria de Obras para 

tais em termos de maquinário e pessoal. 

No que se refere aos atendimentos realizados, geralmente estes se referem à 

substituições de hidrômetros e peças no cavalete com defeitos e pequenos consertos de 

vazamentos em redes, as quais na maioria das vezes os operadores do SAA conseguem 

solucionar, em virtude de que boa parte das tubulações estão com baixa profundidade. 

Problemas grandes, que demandam mais tempo e estrutura para sua solução, ocorrem com 

menor frequência, tendo em vista a manutenção frequente dos sistemas e a utilização de 

materiais de boa qualidade. 
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3.1.2.3 Cobertura do serviço 

 

O índice de cobertura com sistemas de abastecimento de água na área geográfica 

total do município de Alto Feliz é apresentado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Cobertura com sistemas de abastecimento de água (SAA) em Alto Feliz 

Tipo de atendimento 
Quantidade de 

domicílios 
% 

Rede de distribuição 965 78,7% 

Soluções individuais 261 21,3% 

Total 1.226 100% 

Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Alto Feliz, 2022. 

 

Como pode ser visto, de acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), 

de um total de 1.226 domicílios ativos em Alto Feliz, 78,7% das famílias são atendidas com 

sistemas de abastecimento de água através de redes de distribuição, enquanto 21,3% das 

moradias se utilizam de soluções individuais para o abastecimento de água, tais como poços 

rasos ou profundos ou nascentes e/ou vertentes. 

Na área urbana o atendimento com SAA é de 100% dos domicílios, sendo assim, as 

261 moradias que utilizam soluções individuais estão situadas na área rural. 

Quanto à área rural é importante assim apresentar os dados da pesquisa de percepção 

social sobre o saneamento básico, no qual um dos quesitos feitos ao entrevistado foi o tipo 

de abastecimento de água utilizado no domicílio. 

Sendo assim, o gráfico apresentando na Figura 44 demonstra os resultados obtidos 

da pesquisa, os quais são dados autodeclarados, portanto, não é possível ter a certeza de 

que é informação é correta, além disso, não cobrem toda a população rural, porém representa 

uma boa amostra, servindo assim apenas de base para uma avaliação entre a proporção 

entre os tipos de abastecimento de água a disposição dessas populações. 

De acordo com os resultados, 57,4% das famílias da área rural que responderam à 

pesquisa são atendidas por redes de abastecimento, enquanto que 40,1% declararam se 

utilizar de soluções individuais. Todavia, todas estas famílias que utilizam soluções individuais 

possuem água encanada até dentro de suas moradias. 
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Figura 44 – Pesquisa de percepção social – Área rural – tipo de abastecimento de água 

 

 

Todos os dados acima, sejam os fornecidos pela SMSA assim como os da pesquisa 

de percepção social do saneamento básico, tem seu período base o 1º semestre de 2022. 

Desse modo, é possível afirmar que já estão desatualizados, pois ao longo deste ano de 2022 

e até o fim da elaboração deste relatório final, segundo a Secretaria de Obras, através do 

departamento da água foram mais de 20.000 metros de redes e adutoras instaladas que 

fizeram chegar água potável para mais de 60 famílias no interior. Alguns exemplos de obras 

de implantação de redes recém concluídas ou ainda em instalação nas áreas rurais estão 

listadas abaixo: 

 Nos últimos meses foram instalados 1300 metros de rede, os quais atenderão 

9 famílias na Comunidade de Arroio Alegre; 

 Foram implantadas 3.000 metros de redes para atender 9 famílias na 

comunidade Chácara da Linha São Pedro; 

 Foram mais 10.000 de extensões de rede na Comunidade Santo Antônio, que 

irão atender mais de 30 famílias; 

 Está em implantação adutora com extensão de 3.000 m que conectará a 

adutora do morro gaúcho na da comunidade Santo Antônio, conferindo maior 

segurança no fornecimento de água pois permitirá manobras em situação de 

escassez e de necessidade de manutenções; 
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Desse modo, as ações acima já representam uma redução grande no número de 

famílias que dispunham apenas de soluções individuais, fato este que torna importante que a 

SMSA promova uma atualização dos dados disponíveis em seu sistema através da equipe de 

agentes de saúde. O descrito supra se refere somente ao ano corrente. 

Importante mencionar que há alguns casos de moradias na área rural em que a rede 

de abastecimento de água está disponível porém não houve a ligação pelo proprietário do 

imóvel, por vários motivos, sendo um deles por não querer pagar pelo serviço, sendo assim, 

em exigindo a devida ligação na rede, pode aumentar ainda mais o índice de famílias 

atendidas com sistemas de abastecimento de água. 

Historicamente, o município evoluiu de forma consistente na cobertura do serviço de 

abastecimento de água desde a versão anterior do PMSB, apesar de não dispor de dados 

quanto ao número de moradias que possuíam ou não abastecimento de água via redes de 

distribuição, foi visto verificado neste diagnóstico que comunidades inteiras que antes não 

possuíam sistemas públicos de água, agora estão ligados ao sistemas de abastecimento de 

água municipais, como é o caso das comunidades de Morro Gaúcho, São Pedro e própria   

Comunidade de Santo Antônio citada acima. 

Considerando as comunidades rurais, atualmente somente a comunidade de 7 

Colônias não possui rede de distribuição, sendo que os demais domicílios que se utilizam de 

soluções individuais estão situadas ao longo de todo o território, situações estas que 

demandam grandes extensões de tubulação para conseguir alcançar algumas poucas 

famílias, por isso que a evolução feita nesse atendimento é morosa e custosa, mas dentro 

das ações deste PMSB deverão ser contempladas visando buscar a universalização. 

Quanto às ligações prediais, na geografia do município são um total de 993 ligações 

ativas, conforme Tabela 13: 

 

Tabela 13 – Número de ligações totais e ativas em abastecimento de água no município 

Economia 
Ligações 

ativas 
Ligações 

totais 

Residencial 938 1.151 

Comercial 36 53 

Isentos 19 33 

Total 993 1.237 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Viação, 2022. 
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3.1.2.4 Medição e consumo de água 

 

Os principais usos da água no município são abastecimento público, consumo animal 

e irrigação. 

O índice de hidrometração em Alto Feliz é de 100% da ligações ativas. A micromedição 

em que a leitura dos hidrômetros é conduzida por servidores da Secretaria de Obras também 

é realizada mensalmente em 100% das economias. 

No que se refere ao consumo de água, conforme dados disponibilizados pelo Setor 

Fiscal contendo dados do consumo anual entre os meses de julho de 2021 a junho de 2022, 

a seguir na Tabela 14 é apresentado o cálculo do consumo médio per capita diário. 

 

Tabela 14 – Cálculo do consumo médio diário per capita de água 

PARÂMETRO VALOR 

Consumo anual (jul/21 a jun/22) 137.400 m³ / ano 

Consumo médio mensal 11.450 m³ / mês 

Consumo médio diário 376,6 m³ / dia 

População atual 3.169 habitantes 

Consumo médio diário per capita 118,8 L / hab.dia 

Fonte: Setor fiscal de Alto Feliz, 2022. 

 

Tem-se assim, um consumo total do período de um ano de 137.400 m³, resultando em 

uma média mensal de 11.450 m³. 

Em termos de consumo per capita, considerando que o município possui no total 3.169 

habitantes, segundo dados da SMSA (2022), temos um consumo per capita de 118,8 

L/hab.dia (litros por habitante por dia). 

Quanto à grandes consumidores de água, não foram apresentados dados, mas é 

possível que existam. No que se refere à utilização de água tratada para a produção animal 

(aviários, suinoculturas, etc.), o município dispõe de regramento específico que não permite a 

ligação dos sistemas públicos para estes empreendimentos. 

 

3.1.2.5 Regulação e fiscalização 

 

Não há órgão regulador dos serviços de saneamento básico definido, nos termos do 

que estabelece o Inciso II do Art. 9º e do Art. 21 da Lei nº 11.445/2007. 
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Em termos de fiscalização, há atualmente o acompanhamento da Secretaria de Obras, 

através do departamento de água, quanto às ligações de água e a fiscalização exercida pelo 

Setor de Fiscalização quanto aos padrões de potabilidade de água e atendimento às 

normativas do Ministério da Saúde. 

Quanto à fiscalização em relação a qualidade da água para consumo humano, esta é 

exercida pela Fiscalização Municipal do município com o apoio do CEVS do estado. 

São 6 amostras mensais disponibilizadas pela 5ª Coordenadoria em Saúde cujas 

análises laboratoriais são realizadas pelo LACEM, cuja amostragem é realizada pela 

fiscalização sanitária municipal e os resultados avaliados e lançados nos programas oficiais 

do governo, como é o caso do SISÁGUA. 

Além das análises disponibilizadas pela coordenadoria estadual de saúde, o Município 

tem contrato com empresa técnica terceirizada responsável por fazer as amostragens e 

análises mensais em cada um dos SAA, conforme será apresentado adiante. Os resultados 

das análises são recebidos pela fiscalização sanitária, a qual realiza a avaliação dos 

resultados a fim de fiscalizar e controlar os padrões de potabilidade da água e, por 

conseguinte, a eficiência do tratamento da água, entre outros aspectos.  

 

3.1.2.6 Aspectos financeiros 

 

Em Alto Feliz é cobrada uma taxa básica de serviço além da tarifa por volume 

consumido, conforme expresso nas Tabela 16 e Tabela 16, valores estes que se aplicam à 

todos os sistemas de abastecimento de água urbanos e rurais. 

 

Tabela 15 – Tarifas de serviço básico de água em Alto Feliz 

Classificação Residencial Comercial Industrial 

Tarifa de serviço básico R$ 32,80 R$ 41,82 R$ 50,84 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 

Tabela 16 – Estrutura tarifária de consumo (valores por m³). 

Classificação Residencial Comercial Industrial 

Consumo entre 0 e 10 m³ R$ 4,73 R$ 7,26 R$ 8,58 

Consumo entre 10 a 20 m³ R$ 5,50 R$ 8,03 R$ 9,46 

Acima de 20 m³ R$ 6,05 R$ 8,58 R$ 9,46 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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A cobrança da tarifa da água é feita pela própria Prefeitura Municipal, na qual o usuário, 

a partir da medição é gerada a guia para pagamento, que pode ser paga via débito em conta, 

paga na própria prefeitura ou mesmo no aplicativo CidadeMob. 

No que se refere a subsídios, não há qualquer política aprovada e implementada no 

Município. Todos os usuários pagam água igualmente de acordo com as estruturas de 

consumo acima descritas. Há famílias no município enquadradas em programas federais para 

baixa renda, tais como o Bolsa Família. Na Tabela 13 anteriormente menciona o número de 

ligações isentas de pagamento, porém tal isenção se dá por outros motivos, como por 

exemplo, naquele em que o poço ou captação situa-se na propriedade do usuário, 

concedendo à ele isenção do pagamento da água. 

 

Em termos de inadimplência, segundo dados da Secretaria da Fazenda, atualmente o 

índice de inadimplência encontra-se na faixa de 7%. O município possui legislação que 

regulamenta o serviço de abastecimento de água que prevê a notificação do usuário devedor 

com posterior corte do fornecimento caso não regularizado, assim como executado por 

grandes concessionárias tal qual a Corsan. 

Quanto aos resultados financeiros do serviço de abastecimento de água, os dados dos 

dois últimos exercícios financeiros completos podem ser vistos na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Receitas e despesas do serviço de abastecimento de água. 

 
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de Alto Feliz, 2022. 

 

Conforme pode ser constatado, o serviço não vem apresentando condições de 

sustentabilidade econômico-financeira através das taxas e tarifas. 

Cabe destacar, em especial, o ano de 2020 em que houve um aporte considerável de 

capital visando ampliações dos sistemas de abastecimento de água, como a abertura novos 

poços e ampliações e instalações de novas redes, em virtude de situações de escassez 

verificadas em função de severa estiagem, envolvendo assim investimentos significativos. 

Valores 2020 2021

(+) Receitas  R$      687.116,11  R$      698.227,29 

(–) Despesas Correntes  R$      693.372,07  R$   1.038.786,74 

(–) Despesas c/Pessoal*  R$         86.369,37  R$         86.369,37 

(=) Déficit Operacional -R$        92.625,33 -R$     426.928,82 

(–) Despesas Capital  R$      758.667,93  R$         43.779,90 

(=) Déficit c/Investimentos -R$     851.293,26 -R$     470.708,72 

*Média anual referente 2019-2021
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Já no ano de 2021 verifica-se uma elevação no déficit operacional (receitas menos 

despesas correntes, sem considerar investimentos), isto se deve muito em função das 

despesas com a energia elétrica, maior despesa do serviço, a qual teve o acréscimo de novos 

poços operando e por conseguinte novas motobombas consumindo energia elétrica, somado 

ainda a reajustes consideráveis, devido aos crescentes índices de inflação, tendo como causa 

principal a pandemia de covid-19 em 2020 e 2021. 

Como pode ser visto, a questão dos custos elevados e a falta de sustentabilidade 

econômico-financeira tem relação intrínseca com a baixa concentração populacional, tanto na 

área urbana e principalmente na área rural, onde estão a maior parte das famílias do 

município, havendo uma consequente baixa eficiência em cobrir tais custos através das 

receitas uma vez que não há como diluir o déficit em um universo maior de usuários do serviço 

como ocorre em centros maiores, o que permitiria uma maior eficiência financeira. 

Nos investimentos, por exemplo, descritos no Item 3.1.2.3 anteriormente neste 

relatório, verifica-se grandes extensões de redes a serem implantadas, ou seja, desembolsos 

de maior monta para alcançar algumas poucas moradias, contudo, é serviço essencial e parte 

da motivação do poder público municipal na busca pela universalização do abastecimento de 

água em Alto Feliz. 

 

3.1.2.7 Perdas 

 

Conceitualmente, existem dois tipos de perdas de água: 

o Perdas reais: trata-se do volume de água produzido, retirado dos poços de 

captação subterrâneos, porém que não chega ao usuário final devido à 

ocorrência de vazamentos nas tubulações de adutoras e redes de distribuição, 

assim como em reservatórios; 

o Perdas não físicas ou aparentes: correspondem aos volumes de água que 

chegam até o usuário final, são consumidos porém não são registrados pela 

Prefeitura, sejam elas por irregularidades, tais como fraudes e/ou ligações 

clandestinas ou mesmo devido à submedição dos hidrômetros. 

 

No que se refere às perdas de água, é importante mencionar que somente um dos 

poços de captação possui macromedidores, enquanto em nenhum dos reservatórios existe 

qualquer tipo de hidrômetro. 

Sendo assim, não é possível fazer a comparação da produção de água e o consumo 

micromedido, portanto, não é possível calcular as perdas, sejam elas aparentes ou reais. 
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A medição das perdas é um procedimento essencial para o serviço, para que se possa 

identificar as causas e estabelecer ações para regularizar o problema, que possivelmente 

exista. A redução das perdas de água é importantíssima, não só para evitar o próprio 

desperdício da água, mas também para redução de custos. 

 

3.1.3 Caracterização da infraestrutura de abastecimento de água 

 

Nesta seção, o objetivo é identificar, descrever e caracterizar a infraestrutura existente 

em abastecimento de água no município, tanto na área urbana como na área rural. 

O sistema de abastecimento de água do município de Alto Feliz é formado por um 

conjunto de 9 poços tubulares profundos e 5 captações de encosta. Em constante expansão, 

conforme citado anteriormente, no momento da conclusão deste Diagnóstico, o SAA de Alto 

Feliz contava com uma infraestrutura de 53 reservatórios, e sistemas de redes de distribuição 

e adutoras, formando um sistema único totalmente interligado, composto por subsistemas de 

abastecimento de água, contemplando registros de manobra e reservatórios dotados de 

sistemas de bombeamento que permitem que permitem alterar a direção do fluxo das águas 

de um subsistema para outro a fim de manter o abastecimento de água para comunidades ou 

bairros que venham a ser afetado por algum tipo de parada no fornecimento de água, seja em 

virtude de necessidade de manutenção ou intermitências ocasionadas por períodos de 

escassez hídrica decorrentes de estiagens, muito comuns em Alto Feliz. 

O município possui ainda uma estação de tratamento simplificada de água que recebe 

água bruta diretamente de 03 poços de captação e de 02 captações de fonte de encosta. 

Nesta ETA somente são realizados os procedimentos de cloração e fluoretação.   

A Figura 45 demonstra um fluxograma geral do sistema de abastecimento de água de 

Alto Feliz, contemplando os poços públicos, as captações de encosta e as interligações entre 

adutoras. 

É válido informar que estão representadas neste fluxograma somente as adutoras 

principais, pois destas podem partir adutoras secundárias e então alimentar extensas redes 

de distribuições ao longo das áreas rurais. 

O referido fluxograma tem por objetivo apresentar uma situação geral do sistema, uma 

vez que não existem mapas ou cadastro técnico da infraestrutura. 
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Figura 45 – Fluxograma do sistema de abastecimento de água de Alto Feliz 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Viação, 2022.  
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O município possui uma geografia muito acidentada, situação que exige muito dos 

sistemas e infraestruturas, com elevadas altimetrias a serem vencidas tanto para adução dos 

poços até reservatórios, assim como transposição da água outros reservatórios mais elevados 

para que a água alcance comunidades situadas na outra encosta, com isso a tubulação e 

demais componentes estão submetidos à elevadas pressões hidrostáticas que devem ser 

reduzidas para que cheguem de forma adequada ao uso nas unidades consumidoras. 

Desse modo, além dos componentes identificados nos fluxogramas supra, há outros 

que não foram situados, como bombas, redutores de pressão, registros de manobras, assim 

como os reservatórios em função da grande quantidade existente, o que dificultaria sua 

representação no desenho. 

Informações adicionais sobre os sistemas e seus principais componentes assim como 

uma análise geral da situação são apresentadas nas subseções a seguir deste relatório. 

 

3.1.3.1 Manancial, captação e adução 

 

A captação de água no município de Alto Feliz é realizada toda ela através de 9 poços 

tubulares profundos e 5 tomadas de água de encosta, aqui denominadas captações de 

encosta. Dos 9 poços de captação citados, 3  deles enviam água para a estação de tratamento 

simplificado de água e os outros abastecem os subsistemas que atendem diretamente às 

comunidades mais próximas, porém estão as adutoras estão interligadas entre os vários 

subsistemas permitindo que o fluxo da água seja redirecionado no caso de problema com 

algum dos poços ou captações. 

Em relação à situação encontrada na época da elaboração do PMSB v2014, onde 

existiam 5 poços tubulares profundos e 4 captações de encosta, verifica-se um incremento 

considerável na disponibilidade de água, com 4 novos poços ligados ao sistema. 

Os dados disponíveis de todos os poços ativos e em uso no momento da revisão do 

diagnóstico deste PMSB estão apresentados na Tabela 18 a seguir. 
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Tabela 18 – Características dos poços tubulares e captações de encosta do município de Alto Feliz 

Nome do Poço (localidade) / 
Captação de encosta 

Coord. Geográficas Outorga DRH 
(sim ou não) 

Diâmetro 
poço 
(cm) 

Profund. 
poço 

Potência 
da bomba 

Vazão 
Média 

(produção) 
Estruturas nos poços 

Latitude Longitude 

Nova Alemanha 1 29°23’09”S 51°19’41"O Não 10 382 m 25 HP 8 m³/h 
– Cercamento: SIM 
– Laje proteção: NÃO 

Nova Alemanha 2 29°22’56”S 51°19’28”O Não 10 342 m 35 HP 15 m³/h 
– Cercamento: SIM 
– Laje proteção: SIM 

Arroio Jaguar 29°21’21”S 51°20’06”O 
PORTARIA DRH Nº 
A-000.818/2020 – 
Autorização Prévia 

8 360 m 25 HP 
8 m³/h 

Portaria DRH: 6h/dia  
24 m³/dia 

– Cercamento: NÃO 
– Laje proteção: NÃO 

Gilmar (Centro) 29°22’27”S 51°18’55”O Não 6 440 m 19 HP 9 m³/h 
– Cercamento: NÃO 
– Laje proteção: NÃO 

Morro das Batatas 29°24’15”S 51°19’01”O 
PORTARIA DRH Nº 
A-002.038/2018 – 
Autorização Prévia 

6 150 m 10 HP 
3 m³/h 

Portaria DRH: 10h/dia  
54 m³/dia 

– Cercamento: SIM 
– Laje proteção: SIM 

Arroio Feliz 29°24’02”S 51°18’41”O Não 6 150 m 10 HP 8 m³/h 
– Cercamento: NÃO 
– Laje proteção: NÃO 

Morro Belo 29°23’58”S 51°17’30”O 
PORTARIA DRH Nº 
A-002.010/2018 – 
Autorização Prévia 

6 270 m 15 HP 
7 m³/h 

Portaria DRH: 10h/dia  
54 m³/dia 

– Cercamento: SIM 
– Laje proteção: SIM 

São Pedro 29°20’14”S 51°18’04”O 
PORTARIA DRH Nº 
A-000.816/2020 – 
Autorização Prévia 

6 650 m 37,5 HP 
8 m³/h 

Portaria DRH: 6h/dia  
36 m³/dia 

– Cercamento: SIM 
– Laje proteção: SIM 

Santo Antônio 29°20’22”S 51°16’36”O 
PORTARIA DRH Nº 
A-000.817/2020 – 
Autorização Prévia 

6 512 m n/d 
Portaria DRH: 6h/dia 

24 m³/dia 
– Cercamento: NÃO 
– Laje proteção: SIM 

Captação de Encosta Vale do 
Mel 

29°20’55’’S 51°18’35’’O Não n/a n/a n/d n/d – Cercamento: NÃO 

Captação de Encosta Arroio 
Jaguar 

29°29’22’’S 51°20’32’’O Não n/a n/a n/d n/d – Cercamento: NÃO 

Captação de Encosta Arroio 
Alegre 

29°21’16’’S 51°16’44’’O Não n/a n/a n/d n/d – Cercamento: NÃO 

Captação de Encosta Morro 
Gaúcho 

29°21’27’’S 51°15’54’’O Não n/a n/a n/d n/d – Cercamento: NÃO 

Captação de Encosta São 
Pedro 

29°20’7’’S 51°18’17’’O Não n/a n/a n/d n/d – Cercamento: NÃO 

n/d = dado não disponível    n/a = não se aplica              Fontes: Secretaria Municipal de Obras e Viação, 2022   e   Plano Municipal de Saneamento Básico (2014). 
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Quanto aos dados apresentados na tabela supra, cabe destacar o que segue. 

Como pode ser visto na tabela, nenhum dos poços ativos e captações de encosta 

possuem a devida outorga do direito de uso da água junto ao sistema SIOUT RS. Os poços 

mais recentes possuem Portaria de Autorização Prévia para perfuração e estão em 

andamento dos tramites visando a obtenção da outorga. 

Os dados relativo às vazões dos poços foram obtidos a partir do PMSB de Alto Feliz 

versão 2014 ou a partir da vazão constante da Portaria do Departamento de Recursos 

Hídricos (DRH) no caso dos poços que possuem o autorização prévia citada. 

Quanto aos padrões de segurança dos poços, como pode ser visto na tabela, última 

coluna, alguns deles eles não possuem cercamento definindo no perímetro de proteção de 10 

metros, conforme estabelecido pelo Art. 30 do Decreto Estadual nº 42.047, de 26 de dezembro 

de 2002. Os locais não possuem placas de identificação indicando a existência de poços 

tubulares profundos utilizados no abastecimento público de água. Além disso, os poços não 

apresentam lajes de proteção, item obrigatório na construção de poços tubulares profundos, 

conforme a NBR 12.244/2006 da ABNT. 

Em resumo, a situação é a seguinte: 

 Total poços: 9 poços 

o Sem laje sanitária: 4 poços 

o Sem cercamento: 4 poços 

 Total Captações: 5 captações 

o Sem cercamento: 5 captações 

 

Conforme listado acima, todas as captações de encosta não possuem cercamento e 

não contam com placas de identificação, conforme demonstram as Figura 55 a Figura 57, que 

mostram as captações de Vale do Mel, Arroio Alegre e São Pedro respectivamente. Verifica-

se ainda outras carências nas questões estruturais dessas captações, como falta de vedação 

adequada e proteção da fonte de água. 

Segundo o PMSB v2014, de acordo com as diretrizes do Manual de Saneamento da 

Funasa, a captação em nascentes de encostas deve ser realizada em caixa de tomada a qual 

deve ter as paredes impermeabilizadas, tampa, canaletas para afastamento das águas de 

chuvas, bomba para retirada de água e ter a área protegida por cerca. Além disso, a caixa de 

tomada deve possuir a) ladrão telado; b) um cano de descarga de fundo provido de registro, 

para limpeza. A cobertura deve ser coberta com outra tampa e selada de preferência com 

argamassa fraca.  
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Quanto a medição da produção de água, somente o poço Arroio Feliz possui um 

hidrômetro na saída, enquanto os demais não possuem qualquer dispositivo de 

macromedição. 

A seguir são apresentadas imagens dos poços tubulares profundos e captações de 

encosta que abastecem os sistemas públicos de água de Alto Feliz. 

 

Figura 46 – Poço Fridolino Jotz 

 

 

 

Figura 47 – Poço Arroio Feliz 
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Figura 48 – Poço Arroio Jaguar 

 

 

 

Figura 49 – Poço Nova Alemanha 1 
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Figura 50 – Poço Nova Alemanha 2 

 

 

 

Figura 51 – Poço Comunidade São Pedro 
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Figura 52 – Poço Morro Belo 

 

 

 

Figura 53 – Poço Morro das Batatas 
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Figura 54 – Poço Santo Antônio 

 

 

 

Figura 55 – Captação encosta Vale do Mel 
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Figura 56 – Captação encosta Arroio Alegre 

 

 

Figura 57 – Captação de encosta na localidade de São Pedro 

 

 

Sem entrar no mérito do funcionamento desses poços e tomadas d’água e suas 

ligações nos sistemas, os quais estão representados no fluxograma da Figura 45, buscaremos 
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focar a análise na situação do conjunto de mananciais de água de Alto Feliz e sua condição 

em atender à demanda atual e futura. 

Conforme foi ressaltado aqui, diversos avanços no abastecimento de água foram e 

vem sendo obtidos em Alto Feliz, com a abertura recente de novos poços tubulares profundos 

e a ampliação das redes de distribuição vindo a alcançar localidades e comunidades rurais 

que antes apenas dispunham de soluções individuais. 

No entanto, apesar dessas evoluções, ocorre que em Alto Feliz, especialmente no 

verão em momentos de períodos de estiagens prolongadas, há uma consequente redução 

nas condições de recarga do aquífero confinado, causando assim redução nos níveis 

piezométricos dos poços profundos, reduzindo a vazão de produção de água por esses poços, 

assim como ocorre redução drástica na produção de água pelas captações. 

Há assim uma redução a níveis críticos da disponibilidade de água para os sistemas 

de abastecimento de água, não sendo possível em muitos casos atender a demanda instalada 

e podendo vir a ocorrer a falta de água, principalmente nos domicílios situados nas 

extremidades das redes de distribuição. 

Por consequência, como exemplo de tal condição adversa, tais situações de estiagem 

levaram o município a decretar situações de emergência nos últimos três verões 

seguidamente (2020 a 2022). 

Pois além da questão da baixa disponibilidade nas redes de distribuição, há a questão 

de que aproximadamente 43% das famílias na zona rural fazem uso de soluções individuais, 

as quais em épocas de estiagem severa praticamente cessam a vazão de água. 

O município possui alguns dos novos poços com boa disponibilidade de água mesmo 

em condições de estiagem, como por exemplo o poço de Arroio Feliz, o qual possui estrutura 

para o abastecimento do caminhão pipa, a partir do qual é feito o trabalho de abastecer os 

reservatórios dos sistemas de abastecimento de água com mais necessidade, assim como 

abastecer em casos mais críticos diretamente as caixas d'água dos próprios domicílios. 

Há algumas regiões da área rural que apresentam situação mais crítica nas condições 

descritas acima, como é o caso do Morro Gaúcho, Arroio Alegre, Arroio Jaguar e Vale do Mel 

estão entre as mais propensas à falta de água, uma vez que em primeiro momento possuem 

as captações de encosta como a principal fonte de captação de água, contudo, em função de 

os subsistemas estarem interligados, há uma boa margem para manobra minimizando o 

problema e possibilitando atender dentro das necessidades mínimas dos usuários. A 

disponibilidade de mais poços profundos a serem implantados em locais mais próximos 

destes subsistemas viria no sentido de aumentar a produção de água e reduzir os efeitos 

deste problema. 
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O PMSB v2014 citava algumas outras comunidades que apresentavam tal problema 

como por exemplo São Pedro, o qual já não sofre mais os efeitos da estiagem de forma tão 

impactante pois atualmente possui poço profundo que abastece o próprio SAA. 

Sendo assim, com base no resumo geral da situação descrita supra, constata-se da 

necessidade de ações de curto, médio e longo prazos visando assegurar a regularidade no 

fornecimento de água potável aos usuários na mesma medida que promove as ampliações 

dos sistemas de abastecimento de água visando buscar a universalização do abastecimento 

de água em Alto Feliz através das redes de distribuição. 

Por fim, porém não menos importante, cabe destacar o papel das perdas d'água num 

cenário onde a água já é escassa tal qual caracterizado supra. Como citado anteriormente 

nesta seção, a grande maioria dos poços não possui hidrômetro na saída que permita registrar 

sua produção, e desse modo não é possível mensurar as possíveis perdas d'água e assim 

traçar ações visando a solução deste problema potencialmente existente. Desse modo, ações 

neste sentido também deverão ser traçadas como planejamento deste PMSB. 

 

3.1.3.2 Tratamento e monitoramento 

 

Esta seção visa descrever a situação do serviço no que se refere ao tratamento e 

monitoramento visando assegurar a potabilidade da água nos sistemas públicos. 

A água captada nos poços profundos e sistemas de captação de encosta que 

abastecem os sistemas públicos de abastecimento de água de Alto Feliz é 100% tratada, 

sendo utilizada solução líquida de cloro e flúor. As captações de encosta recebem ainda um 

processo físico de filtração antes do tratamento citado. 

O município dispõe de uma Estação de Tratamento de Água (ETA 01) a qual recebe 

água de 03 poços profundos, cujos reservatórios abastecem a área urbana e boa parte das 

áreas rurais no entorno. Como tratam-se de águas subterrâneas, nesta são realizados 

tratamentos simplificados de cloro e flúor, assim como nos demais SAA da área rural. A casa 

de química onde estão instaladas as bombas dosadoras e depósitos de cloro e flúor é 

demonstrada na Figura 58 a seguir. 

O monitoramento dos padrões de potabilidade da água é realizado de forma sistêmica, 

com análises mensais de padrões de Cloro Residual Livre, pH, Cor Aparente, Fluoreto, 

Turbidez, Coliformes Totais e Escherichia coli e análises anuais completas envolvendo uma 

séries de parâmetros físico-químicos. As amostragens e análises mensais são feitas na saída 

do tratamento e na saída da rede de distribuição em todos os sistemas de abastecimento de 

água existentes, portanto, sendo 2 amostras por poço e sua respectiva rede de distribuição 
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por mês. Além disso, semestralmente são realizadas análises que incluem parâmetros de 

Condutividade, Nitrato e STD. 

 

Figura 58 – Casa de Química da Estação de Tratamento Simplificado de Água. 

 

 

Quanto aos resultados das análises conforme pode ser visto nas Tabela 19 a Tabela 

33 a seguir, em algumas amostras, mesmo que não com frequência, ocorreram alguns 

resultados fora do padrão estabelecido pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, 

porém sempre que detectado esta situação, as ações foram tomadas e o problema não voltou 

a se repetir no mês subsequente. 

Todo este trabalho de tratamento da água e coleta de amostras e realização das 

análises mensais é terceirizado no município, através da contratação de empresa 

especializada. Atualmente, a KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. EPP, Nome de Fantasia 

HIDROQUIM é responsável por todas estas atividades, tendo como responsável técnico um 

profissional com registro no CRQ – Conselho Regional de Química. As visitas são feitas 

quinzenalmente pela empresa, a fim de conferir o funcionamento dos equipamentos de 

tratamento e realizar as amostragens. O controle e a fiscalização do trabalho executado por 

esta empresa está sob responsabilidade da Secretaria de Obras e Viação. 

É obrigação da empresa o fornecimento e instalação em comodato das bombas 

dosadoras e dos insumos de tratamento. As referidas bombas dosadoras são instaladas nas 

casas de química existentes junto à cada um dos reservatórios onde o tratamento da água 

bruta é realizada, a qual é mostrada como exemplo na  Figura 59 a seguir. 
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Figura 59 – Casa de química junto ao poço e reservatório do SAA Nova Alemanha 1 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 

A Secretaria Municipal da Saúde faz um controle mais ligado à saúde pública, tem a 

liberdade de escolher onde promover as ações preventivas e de fiscalização, em função de 

algum surto de diarreia, contaminação alimentar, ou seja, fazendo um trabalho mais específico 

e pontual em função das necessidades de saúde pública, não vindo a atuar diretamente no 

controle do trabalho executado realizado pela empresa citada acima, apenas no caso de 

algum problema que venha a ocorrer. 

Adicionalmente ao monitoramento feito pela empresa, há vigilância da qualidade da 

água realizada pela própria municipalidade, em que a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde 

fornece um montante de 6 (seis) análises laboratoriais mensais ao município, as quais são 

feitas pela própria agente municipal de vigilância em saúde. Os resultados servem para 

comparar com os dados obtidos pela empresa e fazer a alimentação mensal do SISAGUA - 

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano realizado 

pela mesma servidora citada acima.  

Todo o trabalho de tratamento e monitoramento da água é realizado nos termos da 

Portaria do Ministério da Saúde GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021, a qual alterou o Anexo 

XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017. 

Adicionalmente ao trabalho executado pela empresa contratada, os operadores 

promovem um monitoramento diário nas condições de operação do tratamento da água. Estes 

realizam visitas diárias aos principais reservatórios de água, além de checar os níveis de água 

nestes reservatórios, uma das ações é a verificação dos níveis de cloro residual livre na água 
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tratada e o devido funcionamento das bombas dosadoras, a partir do que, se detectado 

qualquer situação fora do padrão, imediatamente a empresa contratada é avisada, a qual tem 

24h para atender ao chamado e solucionar o problema. Caso seja algo que os operadores 

possam solucionar, é buscado sua pronta solução. Na grande maioria dos casos o problema 

é falta de energia elétrica, o qual é comunicado à concessionária de energia visando a solução 

do problema. 

Quanto à limpeza dos reservatórios, esta é realizada a cada seis meses pela empresa 

contratada em todos os reservatórios do município. 

Seguem assim as Tabela 19 a Tabela 33 contendo o histórico de análises físico-

químicas e microbiológicas mensais e semestrais ao longo do ano de 2021 para cada um dos 

SAA, sendo na saída do poço e na saída da rede de distribuição. 
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Tabela 19 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Nova Alemanha. 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,6 0,6 0,6 1,4 0,7 1,0 0,9 0,6 0,7 < 0,2 < 0,2 0,6 

pH 6 – 9,0 8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,1 8,3 8,4 8,3 8,4 8,2 8,4 

Temperatura da amostra (°C) – 13,8 14,8 22,7 17,6 19,7 22,5 23,2 23,7 22,3 23,7 20,2 24,6 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 10 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,4 0,9 1,0 1,6 1,2 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade   – - - - - - - - - - - 274 - 

Nitrato   10  - - - - - - - - - - <0,1 - 

STD   500 - - - - - - - - - - 182 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,6 0,5 0,5 1,3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,6 < 0,2 < 0,2 0,4 

pH 6 – 9,0 8,3 8,3 8,3 8,2 8,2 8,3 8,3 8,5 8,4 8,4 8,3 8,1 

Temperatura da amostra (°C) – 14,4 14,6 23,2 18,7 20,8 24,2 24,3 25,1 24,9 24,6 21,1 21,9 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 10 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,4 0,9 1,0 1,6 1,2 1,3 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 1,2 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Presente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 



 

95 

 

Tabela 20 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Arroio Feliz 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 1,1 0,9 1,0 < 0,2 0,8 

pH 6 – 9,0 7,4 8,2 8,1 8,0 8,0 7,9 7,9 7,8 8,0 8,3 8,2 8,1 

Temperatura da amostra (°C) – 10,7 14,0 19,2 20,0 21,3 21,2 21,2 22,5 22,1 22,8 21,4 23,8 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,4 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 1,2 0,7 0,6 < 0,2 0,7 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade   – - - - - - - - - - - 199 - 

Nitrato   10  - - - - - - - - - - 0,9 - 

STD   500 - - - - - - - - - - 135 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 0,6 0,2 1,0 0,8 0,9 < 0,2 0,4 

pH 6 – 9,0 7,4 8,3 8,1 8,1 8,0 8,0 7,9 8,0 8,1 8,3 8,2 8,2 

Temperatura da amostra (°C) – 10,1 14,2 18,0 19,7 20,7 22,4 23,1 23,3 23,6 23,6 22,3 21,9 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,4 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 1,2 0,7 0,6 < 0,2 0,7 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 21 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA ETA 01 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 2,0 1,0 0,9 0,7 0,5 1,3 1,5 1,3 1,3 0,4 0,9 0,4 

pH 6 – 9,0 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,4 8,5 8,4 8,3 7,9 

Temperatura da amostra (°C) – 20,4 22,7 24,1 22,5 22,8 23,7 24,5 24,2 25,9 24,2 24,2 19,5 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,5 0,5 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 

Condutividade   – - - - - - - - - - - 254 - 

Nitrato   10  - - - - - - - - - - 0,8 - 

STD   500 - - - - - - - - - - 173 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 1,2 1,4 1,3 1,2 0,3 0,8 0,6 

pH 6 – 9,0 8,2 8,2 8,3 8,3 8,4 8,3 8,2 8,4 8,5 8,5 8,3 7,6 

Temperatura da amostra (°C) – 19,3 22,1 23,0 21,2 25,5 26,1 26,0 27,1 26,5 26,7 25,1 19,6 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 5 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,5 0,5 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,1 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 22 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Morro das Batatas 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,6 0,8 0,4 > 2,0 1,3 0,6 0,2 0,5 0,8 0,4 < 0,2 0,8 

pH 6 – 9,0 8,2 8,4 8,0 8,5 8,4 8,2 8,0 8,1 8,1 8,2 8,1 8,5 

Temperatura da amostra (°C) – 18,0 17,0 18,3 20,5 23,8 22,5 22,6 23,2 23,4 22,1 21,5 27,0 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 10 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,7 0,7 1,3 1,2 0,6 1,5 1,1 1,5 1,3 0,7 0,7 1,0 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade – - - - - - - - - - - 191 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - < 0,1 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 128 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,6 0,7 0,3 > 2,0 1,1 0,5 0,1 0,4 0,7 0,4 < 0,2 0,4 

pH 6 – 9,0 8,2 8,4 8,1 8,5 8,1 8,2 8,0 8,2 8,1 8,2 8,3 8,3 

Temperatura da amostra (°C) – 17,1 16,4 17,4 19,8 22,1 23,6 24,2 24,8 23,9 23,4 22,4 20,5 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,7 0,7 1,3 1,2 0,6 1,5 1,1 1,5 1,3 0,7 0,7 1,0 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 23 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Morro Belo 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,3 0,4 0,4 0,5 0,4 1,7 1,1 1,2 1,3 1,1 0,2 0,3 

pH 6 – 9,0 8,2 8,4 8,0 8,1 8,2 8,0 8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,1 

Temperatura da amostra (°C) – 19,3 18,0 18,3 22,9 24,0 22,4 23,1 24,3 24,1 25,5 21,5 20,9 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 5 10 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,2 0,6 1,3 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade – - - - - - - - - - - 194 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 0,9 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 129 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,2 0,4 0,3 0,4 0,4 1,5 0,9 1,1 1,2 0,9 < 0,2 < 0,2 

pH 6 – 9,0 8,2 8,4 8,1 8,2 8,3 8,1 8,1 8,2 8,1 8,4 8,3 8,2 

Temperatura da amostra (°C) – 17,8 17,4 17,4 21,6 23,1 25,0 27,2 28,6 25,9 27,3 23,8 20,1 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 < 5 < 5 < 5 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,2 0,6 1,3 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 1,3 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 24 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Arroio Alegre 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,0 0,9 1,0 < 0,2 2,5 0,6 1,4 0,9 0,6 1,0 2,1 1,0 

pH 6 – 9,0 7,9 8,1 7,5 8,0 7,3 7,6 7,3 7,7 7,7 8,3 7,9 7,9 

Temperatura da amostra (°C) – 14,9 14,9 18,3 17,4 18,1 19,2 21,9 23,2 21,2 22,8 21,8 18,3 

Cor Aparente (CU) 15 10 10 10 10 15 10 10 10 10 < 5 10 10 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,0 < 0,2 1,0 0,3 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,7 

Turbidez (NTU) 5 2,9 2,4 3,6 2,4 6,4 2,9 2,3 1,4 2,1 < 0,5 2,2 2,1 

Condutividade – - - - - - - - - - - 45 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 1,6 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 29 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 0,9 0,8 0,9 < 0,2 2,3 0,5 1,2 0,8 0,5 0,9 2,0 0,7 

pH 6 – 9,0 7,9 8,1 7,6 8,1 7,5 7,4 7,4 7,8 7,6 8,3 7,9 8,0 

Temperatura da amostra (°C) – 16,3 15,7 17,9 20,0 21,5 23,9 25,6 25,5 22,9 23,6 22,6 18,8 

Cor Aparente (CU) 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 < 5 10 10 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,0 < 0,2 1,0 0,3 0,8 0,5 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,7 

Turbidez (NTU) 5 2,9 2,3 3,5 2,4 3,8 3,1 2,3 1,4 2,2 < 0,5 2,2 2,2 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 25 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Morro Gaúcho 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,0 0,9 0,9 1,3 1,1 1,9 1,9 0,7 0,6 < 0,2 0,9 0,8 

pH 6 – 9,0 6,8 6,8 6,3 6,3 6,2 7,6 7,4 7,8 7,5 7,2 6,7 6,4 

Temperatura da amostra (°C) – 16,2 16,9 19,6 22,3 19,5 23,5 23,7 24,2 24,2 21,6 21,7 18,2 

Cor Aparente (CU) 15 10 20 15 20 20 40 10 5 10 25 15 350 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,9 < 0,2 0,4 0,4 0,6 1,5 1,3 1,2 0,8 0,3 0,7 0,2 

Turbidez (NTU) 5 3,5 3,6 4,5 10,0 5,2 27,2 3,3 0,7 1,7 9,4 3,6 96,8 

Condutividade – - - - - - - - - - - 85 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 3,5 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 57 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,0 0,9 0,8 1,1 0,9 1,7 1,7 0,5 0,5 < 0,2 0,8 0,9 

pH 6 – 9,0 6,9 6,8 6,4 6,4 6,0 7,7 7,6 7,4 7,6 7,2 6,5 6,7 

Temperatura da amostra (°C) – 17,9 16,3 20,4 23,1 25,8 27,1 29,2 29,3 27,1 22,5 22,2 18,6 

Cor Aparente (CU) 15 10 20 15 20 20 15 10 10 10 25 15 350 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,9 < 0,2 0,4 0,4 0,6 1,5 1,3 1,2 0,8 0,3 0,7 0,2 

Turbidez (NTU) 5 3,5 3,7 4,5 7,8 5,3 4,3 2,1 2,1 1,8 9,2 3,7 102,0 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 26 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA São Pedro (Poço novo) 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,1 2,0 0,5 0,2 - 1,2 1,8 1,0 1,0 2,4 < 0,2 0,5 

pH 6 – 9,0 9,2 9,0 9,0 7,8 - 9,0 9,1 9,1 9,2 8,9 8,1 8,0 

Temperatura da amostra (°C) – 33,7 32,1 29,4 32,2 - 33,2 35,1 35,1 35,2 33,1 28,3 18,1 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 10 < 5 5 - < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 2,1 1,6 > 2,0 1,3 - 1,5 1,5 1,6 1,4 1,8 0,4 0,7 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 0,8 < 0,5 0,6 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade – - - - - - - - - - - 204 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 1,0 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 135 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,1 2,0 0,5 < 0,2 - 1,1 1,5 0,9 0,9 2,3 < 0,2 0,2 

pH 6 – 9,0 9,1 9,1 9,0 7,9 - 9,1 9,1 9,1 9,1 8,9 8,1 8,1 

Temperatura da amostra (°C) – 26,5 31,7 25,6 27,1 - 30,4 32,2 31,5 30,2 30,3 26,3 17,3 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 10 < 5 5 - < 5 < 5 < 5 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 2,1 1,6 > 2,0 1,3 - 1,5 1,5 1,6 1,4 1,8 0,4 0,7 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 1,0 < 0,5 0,6 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 27 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA São Pedro 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,1 0,7 0,8 1,1 1,3 1,3 1,0 0,7 0,8 2,2 < 0,2 0,5 

pH 6 – 9,0 7,0 6,7 6,4 6,4 6,1 6,6 8,4 8,2 9,1 9,0 7,0 5,8 

Temperatura da amostra (°C) – 15,1 14,7 18,7 18,2 20,4 19,3 23,4 20,9 21,2 22,9 19,7 16,9 

Cor Aparente (CU) 15 5 10 < 5 10 15 5 10 5 10 10 < 5 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,9 < 0,2 0,3 0,3 0,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7 0,3 0,8 

Turbidez (NTU) 5 1,2 0,9 0,7 1,1 4,1 0,5 < 0,5 0,5 0,6 1,3 < 0,5 1,4 

Condutividade – - - - - - - - - - - 72 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 5,4 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 50 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,1 0,7 0,8 1,0 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 2,2 < 0,2 0,4 

pH 6 – 9,0 7,0 6,7 6,5 6,5 5,8 7,2 8,5 9,0 9,2 9,0 7,1 6,1 

Temperatura da amostra (°C) – 14,3 14,2 18,3 18,7 18,8 23,6 26,2 25,8 23,7 27,6 21,1 16,7 

Cor Aparente (CU) 15 5 10 10 10 5 5 10 20 15 5 < 5 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,9 < 0,2 0,3 0,3 0,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,7 0,3 0,8 

Turbidez (NTU) 5 1,2 0,8 0,7 1,1 0,6 0,5 0,7 1,0 0,6 0,6 < 0,5 1,4 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 28 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Vale do Mel 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,2 1,0 0,7 0,9 1,6 1,8 1,5 1,3 2,4 2,0 2,4 0,8 

pH 6 – 9,0 7,3 6,7 7,3 6,7 5,8 6,8 7,5 7,9 9,0 8,7 5,9 6,0 

Temperatura da amostra (°C) – 15,9 15,5 19,2 19,2 18,4 20,4 23,4 23,8 23,6 23,6 19,1 17,3 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 10 < 5 5 10 5 5 < 5 < 5 < 5 < 5 25 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,7 0,7 1,3 1,0 0,3 1,0 1,3 1,3 1,3 1,7 < 0,2 0,4 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 0,9 0,5 0,6 1,2 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 13,1 

Condutividade – - - - - - - - - - - 44 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 4,5 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 29 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,2 0,9 0,6 0,8 1,5 1,6 1,3 1,2 2,3 1,9 2,3 0,7 

pH 6 – 9,0 7,3 6,8 7,2 6,7 5,9 7,0 7,5 7,9 9,1 8,8 6,0 6,2 

Temperatura da amostra (°C) – 16,5 16,0 19,7 17,4 18,6 23,6 25,6 24,7 24,5 24,3 19,8 17,3 

Cor Aparente (CU) 15 < 5 10 < 5 5 10 5 5 < 5 5 < 5 < 5 25 

Fluoreto (mg/L) 1,5 1,7 0,7 1,3 1,0 0,3 1,0 1,3 1,3 1,3 1,7 < 0,2 0,4 

Turbidez (NTU) 5 < 0,5 1,0 0,5 0,6 1,3 0,7 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 < 0,5 13,9 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 29 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Arroio Jaguar 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,3 1,8 0,3 > 2,0 > 2,5 0,7 0,6 0,7 1,2 0,7 0,7 2,1 

pH 6 – 9,0 7,9 6,9 7,8 7,1 4,9 5,9 7,3 7,6 7,5 7,4 7,8 5,5 

Temperatura da amostra (°C) – 22,2 16,3 18,1 17,8 21,8 22,1 24,1 26,6 23,7 24,5 21,3 17,8 

Cor Aparente (CU) 15 50 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 15 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,6 0,8 0,6 1,3 1,2 1,0 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3 0,8 

Turbidez (NTU) 5 14,8 2,1 1,9 2,4 2,3 2,0 1,4 1,4 1,3 1,6 2,4 4,4 

Condutividade – - - - - - - - - - - 46 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - < 0,1 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 30 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,2 1,7 0,2 2,0 > 2,5 0,6 0,5 0,6 1,1 0,6 0,6 1,2 

pH 6 – 9,0 7,9 6,9 7,8 7,2 6,9 6,8 7,5 7,5 7,9 7,5 7,9 8,3 

Temperatura da amostra (°C) – 22,5 16,5 17,4 18,7 21,4 24,6 25,2 27,4 25,1 25,3 22,9 18,8 

Cor Aparente (CU) 15 50 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,6 0,8 0,6 1,3 1,2 1,0 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3 0,8 

Turbidez (NTU) 5 14,3 2,1 1,9 2,3 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 2,4 1,6 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 30 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – SAA Arroio Jaguar (Poço novo) 

SAIDA DO POÇO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,3 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 0,9 1,6 > 2,5 0,6 0,8 

pH 6 – 9,0 7,9 9,0 7,9 7,5 8,2 8,4 8,5 8,7 8,6 7,5 7,2 8,2 

Temperatura da amostra (°C) – 22,2 22,0 24,7 21,5 24,2 23,2 22,5 28,2 24,1 23,5 21,8 22,6 

Cor Aparente (CU) 15 50 30 25 15 15 10 10 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,6 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,6 1,1 1,6 0,3 0,7 

Turbidez (NTU) 5 14,8 5,9 5,4 3,2 2,8 2,5 0,9 0,7 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Condutividade – - - - - - - - - - - 142 - 

Nitrato 10 - - - - - - - - - - 2,2 - 

STD 500 - - - - - - - - - - 107 - 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

PARÂMETROS/DATA VMP* Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

FÍSICO-QUÍMICAS 

Cloro Residual Livre (mg/L) 0,2 – 5,0 1,2 0,9 0,9 0,8 1,0 0,8 1,1 0,8 1,4 2,7 0,5 < 0,2 

pH 6 – 9,0 7,9 9,0 8,0 7,6 8,2 8,6 8,8 8,8 8,6 7,6 7,3 8,3 

Temperatura da amostra (°C) – 22,5 21,9 23,1 20,4 25,3 26,3 26,1 27,5 25,4 24,2 22,6 22,6 

Cor Aparente (CU) 15 50 30 25 15 10 10 10 10 < 5 < 5 < 5 < 5 

Fluoreto (mg/L) 1,5 0,6 0,4 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,6 1,1 1,6 0,3 0,7 

Turbidez (NTU) 5 14,3 6,3 5,3 3,2 2,7 2,6 1,5 1,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 

MICROBIOLÓGICAS 

Coliformes Totais Ausência 
em 100 

mL 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Escherichia coli Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 31 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – Análises semestrais 

PÂRAMETROS VMP* UNIDADE 
Arroio Alegre Arroio Feliz Arroio Jaguar Arroio Jaguar (poço novo) 

Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro 
pH (c)  6,0 a 9,5 – 7,8 7,4 - 8,0 7,4 6,5 - 8,4 

Temperatura da Amostra (c)  – °C 14,9 17,7 - 21,3 21,2 20,7 - 26,5 

Condutividade  – μS/cm 23 37 - 186 76 31 - 227 

Nitrato  10 mg/L NO3-N < 0,1 2,8 - 2,5 < 0,1 < 0,1 - 2,2 

STD  1000 mg/L 16 24 - 127 52 20 - 154 

Turbidez  5 NTU 1,5 4,9 - < 0,5 3,3 1,8 - 2,3 

Escherichia coli 
Ausência 

em 100 mL 
– Ausente Presente - Ausente Ausente Ausente - Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 

 

Tabela 32 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – Análises semestrais 

PÂRAMETROS VMP* UNIDADE 
ETA 01 Morro Belo Morro das Batatas Morro Gaúcho 

Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro 
pH (c)  6,0 a 9,5 – 9,1 8,3 8,1 8,3 8,1 8,2 7,0 6,1 

Temperatura da Amostra (c)  – °C 24,2 22,8 23,1 24,0 22,2 23,3 14,8 19,1 

Condutividade  – μS/cm 288 244 181 180 142 168 75 56 

Nitrato  10 mg/L NO3-N 0,5 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 0,4 2,7 3,0 

STD  1000 mg/L 194 164 120 120 96 112 48 39 

Turbidez  5 NTU < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,3 5,1 

Escherichia coli 
Ausência 

em 100 mL 
– Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 
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Tabela 33 – Histórico de análises físico-químicas e microbiológicas da água – Análises semestrais 

PÂRAMETROS VMP* UNIDADE 
Nova Alemanha São Pedro São Pedro (poço novo) Vale do Mel 

Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro Abril Outubro 
pH (c)  6,0 a 9,5 – 8,4 8,4 6,8 6,2 9,2 - 6,0 5,4 

Temperatura da Amostra (c)  – °C 23,3 27,3 15,7 18,8 26,8 - 15,3 19,0 

Condutividade  – μS/cm 235 236 61 56 313 - 66 30 

Nitrato  10 mg/L NO3-N < 0,1 0,5 4,1 5,0 0,7 - 3,7 2,4 

STD  1000 mg/L 158 158 41 39 211 - 42 18 

Turbidez  5 NTU < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,5 < 0,5 - < 0,5 1,9 

Escherichia coli 
Ausência 

em 100 mL 
– Ausente Ausente Ausente Presente Ausente - Ausente Presente 

* Valor Máximo Permitido com base na Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021
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3.1.3.3 Reservação 

 

Os reservatórios, além de cumprirem a função de armazenamento da água tratada, 

cumprem a função de elevar e manter pressão suficiente para o abastecimento satisfatório 

das unidades consumidoras. 

Segundo dados repassados pela Secretaria de Obras, através do departamento de 

água, o sistema de abastecimento de água de Alto Feliz conta com um total de 53 

reservatórios para abastecimento da zona urbana e rural, sendo quanto ao material de 

constituição: 3 de concreto, 11 de metal e 39 de fibra de vidro. Cabe destacar que estes dados 

se referem ao momento da conclusão deste diagnóstico.  

Dessa quantidade total de reservatórios, há uma diversidade de volumetrias, estando 

neste incluídos pequenos reservatórios que atendem pequenas ramificações das redes de 

distribuições principais na área rural, os quais tem por objetivo atender algumas poucas 

moradias, tendo volumes de 1.000 a 2.000 litros, assim como estão incluídos reservatórios 

cujo objetivo e reduzir as pressões em virtude de diferenças altimétricas consideráveis 

existentes em Alto Feliz. 

Apesar de não terem sido apresentados dados relativos ao volume do total de 53 

reservatórios citados acima, assim como de outras características, podemos constatar 

evolução significativa no volume de reservação do município desde a elaboração da primeira 

versão do PMSB em 2014, pois naquela época o município contava com apenas 18 

reservatórios. 

O controle de nível dos reservatórios é feito de forma automática. O comando de bóia 

aciona a casa de bombas dos poços, bombeando água dos poços de captação.  

Quanto à limpeza do reservatórios, a empresa HIDROQUIM é responsável pela 

realização da limpeza e desinfecção de todos os reservatórios, as quais são realizadas 

semestralmente. 

Nos reservatórios não existem mecanismos de macromedição nas saídas para a rede 

de distribuição, dificultando os controles de perdas no abastecimento, conforme situação 

descrita quanto aos poços profundos e captações de encosta. 

Os problemas de vazamento dos reservatórios de concreto existentes, que foram 

identificados no PMSB 2014, segundo informado pelos operadores do sistema de 

abastecimento de água, foram solucionados com a implantação de sistemas de boia, 

acionados antes que o nível d'água atinja o nível máximo estabelecido. 
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Em termos de estado de conservação, não há dados específicos a cada um dos 

reservatórios e suas condições de conservação e atendimento da demanda, no entanto, 

segundo a SMOV, através do departamento de água, há reservatórios sim que precisam de 

substituição, principalmente aqueles fabricados em metal. Considera-se assim importante 

promover um levantamento e cadastramento de todos os reservatórios dos SAA a fim de 

avaliar suas condições de integridade, conservação, entre outros aspectos a fim de buscar as 

adequações que se fizerem necessárias. 

Alguns dos principais reservatórios dos sistemas de abastecimento de água no 

município podem ser visualizados nas imagens a seguir. 

 

Figura 60 – Reservatório SAA Nova Alemanha 1. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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Figura 61 – Reservatório SAA Nova Alemanha 2. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 
 

Figura 62 – Reservatório SAA Morro das Batatas. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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Figura 63 – Reservatório auxiliar, redução de pressão hidrostática 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 
 
 
 

Figura 64 – Reservatório principal ETA 01 em concreto 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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Figura 65 – Reservatórios ETA 01 em fibra 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 

 

Figura 66 – Reservatórios São Pedro 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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Figura 67 – Reservatório secundário da captação de encosta Vale do Mel abastece Loc. São 
Pedro e Linha Boêmia. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 

Figura 68 – Reservatório junto à Captação Encosta Vale do Mel 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 
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3.1.3.4 Redes de distribuição 

 

Neste item será tratado sobre as redes de distribuição do município. 

Assim como na versão original do PMSB, há muito pouca disponibilidade de dados no 

município sobre as redes de distribuição, e o fato de que estas estruturas normalmente não 

estão visíveis, torna difícil a elaboração de um diagnóstico adequado desta parte importante 

dos SAA. 

Em geral, os dados que se tem foram obtidas a partir de conversas com os operadores 

do sistema de água, responsáveis pela operação e manutenção da infraestrutura, porém 

carecem de precisão e confiabilidade nos dados. 

De acordo com informações que o Município de Alto Feliz prestou ao SNIS no ano-

base 2021, a extensão de redes de distribuição é de 81 km entre áreas urbanas e rurais. 

Contudo, o município não possui cadastro técnico ou mapeamento de suas redes de 

distribuição, sendo assim, esta extensão é uma estimativa deste dado. Além disso, cabe 

destacar o que foi descrito ao longo deste relatório do diagnóstico do abastecimento de água 

em que o departamento de água vem implantando de forma constante a extensão de suas 

redes visando alcançar cada vez mais domicílios que atualmente não são atendidos pelo 

sistema coletivo. 

Já citado anteriormente, mas vale a pena destacar no sentido de mostrar o trabalho 

que vem sendo feito e a possibilidade de que a informação de extensão acima esteja 

desatualizada, é que segundo a Secretaria de Obras, através do seu departamento de água, 

ao longo deste ano de 2022 e até o fim da elaboração deste relatório final já foram em torno 

de 20.000 metros de redes e adutoras instaladas que fizeram chegar água potável para mais 

de 60 famílias no interior. Alguns exemplos de obras de implantação de redes recém 

concluídas ou ainda em instalação nas áreas rurais estão listadas abaixo: 

 Nos últimos meses foram instalados 1.300 metros de rede, os quais atenderão 

9 famílias na Comunidade de Arroio Alegre; 

 Foram implantadas 3.000 metros de redes para atender 9 famílias na 

comunidade Chácara da Linha São Pedro; 

 Serão mais 10.000 de extensões de rede na Comunidade Santo Antônio, que 

irão atender mais de 30 famílias, ainda está em fase de implantação; 

 Está em implantação adutora com extensão de 3.000 m que conectará a 

adutora do morro gaúcho à adutora da comunidade Santo Antônio, conferindo 
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maior segurança no fornecimento de água pois permitirá manobras em 

situação de escassez e de necessidade de manutenções; 

 

Percebe-se assim o desafio que Alto Feliz possui em suas mãos atualmente, uma vez 

que cada vez mais ficaram maiores as extensões de tubulações a serem implantadas para 

fazer chegar água potável às comunidades ou domicílios em locais mais isolados dentro da 

geografia do município. Um exemplo disto é o indicador do SNIS IN020 – Extensão de rede 

de água por ligação, o índice do mesmo está atualmente em Alto Feliz, segundo SNIS ano-

base 2020, em 70,74 metros por ligação de água, se este mesmo cálculo for feito de forma 

específica para as obras que foram ou vem sendo instaladas, listadas acima, tem-se um índice 

de 288,3 metros por ligação de água, ou seja, 4 vezes mais do que a média do município. 

Constata-se ainda o desafio de alcançar a autossuficiência financeira do serviço, uma 

vez que os investimentos são cada vez maiores para alcançar uma menor quantidade de 

usuários, dificultando os ganhos por economia de escala. 

O serviço de abastecimento de água é um serviço público essencial, indispensável à 

qualidade de vida e saúde pública, por isso são investimentos que devem ser priorizados 

mesmo nas condições de falta e sustentabilidade econômico-financeiro. 

 

Em sua maior parte as redes de distribuição de Alto Feliz são antigas, implantadas 

com tubulações de materiais de PVC e PEAD, sendo atualmente somente utilizado o PEAD 

em virtude de sua maior durabilidade e capacidade de suportar maiores pressões 

hidrostáticas.  

Ainda, foi informado que nenhuma localidade possui problemas de déficit de pressão, 

pelo contrário, em virtude de diferenças altimétricas elevadas ao longo da mesma rede de 

distribuição ou adutora, são utilizadas válvulas redutoras de pressão conforme a necessidade. 

Entre algumas deficiências, comuns aos SAA que atendem área urbana e rural, 

evidenciadas a partir de reuniões de trabalho entre técnicos, membros do Comitê Executivo e 

operadores dos SAA, foram constatadas as seguintes: 

 Boa parte das redes já possuem mais de 30 anos de operação, e que começam a 

apresentar sinais de desgaste, tais como rupturas frequentes; 

 A falta de técnica adequada na implantação das redes antigas, como por exemplo 

em estradas rurais com pouca profundidade (fazendo com que sejam danificadas 

quando da realização de reformas nas estradas) ou mesmo fora das estradas em 

locais onde possa ocorrer transito de veículos; 

 Localização inadequada, atravessando regiões de mata nativa, o que dificulta 

ações de manutenção e identificação de vazamentos; 
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 Falta de projetos e cadastros técnicos, cujo traçado das redes é de conhecimento 

de poucas pessoas, o que representa um risco futuro, no caso da substituição ou 

aposentadoria destes servidores, poderá ser mais difícil a identificação dos 

problemas tais com vazamentos nas redes, o que poderá vir a causar demoras 

nas manutenções requeridas vindo a causar problemas com intermitências no 

fornecimento; 

 

Nas reuniões de trabalho acima citadas foi possível listar algumas questões 

específicas, que são de pleno conhecimento prático dos operadores dos SAA: 

 A rede de distribuição da área urbana, principalmente o eixo central, está 

situada embaixo do asfalto, tratando-se de uma instalação antiga, entre 30 e 

40 anos, possui trechos que foram instaladas a 2 metros de profundidade. As 

tubulações são de PEAD. É uma rede que vem apresentando seguidamente 

problemas e carece de manutenção ou substituição, já foram registrados casos 

de vazamentos grandes que trouxeram bastante dificuldade na sua solução; 

 Segundo os operadores do SAA, de um modo geral, apesar da idade da maioria 

das redes, estas estão em boas condições, porém há muitos trechos que dão 

mais problemas que outros por motivos específicos (idade, altas pressões, etc)  

e que necessitariam de substituição ou de uma grande manutenção; 

 Quanto à profundidade de instalação, em média as redes possuem atualmente 

50 cm de profundidade, contudo, tem-se buscado fazer de 30 cm a partir de 

momento mais recente, em trechos onde sabe-se que não haverá trânsito de 

veículos ou a aplicação de outras cargas sobre a tubulação, justifica-se esta 

medida pois assim fica mais fácil de visualizar vazamentos. 

 Foram citados casos de dificuldade de acesso às redes para manutenção e 

verificação de vazamentos, que a realização de um mapeamento e cadastro 

técnico das redes deverá apontar a indicação de novos traçados que priorizem 

um fácil acesso. 

 O bairro Morada da Montanha apresentava problemas de falta de água 

frequentes, o que ficou evidenciado na pesquisa de percepção social, porém 

neste ano de 2022, o departamento de água realizou uma alteração no layout 

do SAA da área urbana, tendo sido resolvido este problema com a Morada da 

Montanha, na qual o poço da Nova Alemanha, que antes era ligado à ETA 01, 

agora redirecionado para um novo reservatório específico para este bairro, o 

que já está demonstrado no fluxograma da Figura 45 (p.79), abastecendo 

primeiramente esta rede e as sobras sendo direcionadas para a ETA 01. 
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Sendo assim, considerando o exposto acima, constata-se da necessidade de serem 

implementadas ações ao longo do horizonte deste PMSB, com o objetivo de implantar um 

cadastro técnico, de modo a mapear os SAA e todos os seus componentes, em especial, as 

redes de distribuição visando identificar e locar de forma exata seus gargalos, deficiências e 

condições de operação. 

Apesar de todas as situações descritas acima, é importante mencionar que, segundo 

os operadores dos SAA, responsáveis pela manutenção, conforme debatido nas reuniões de 

trabalho, de um modo geral os sistemas funcionam bem e apresentam poucos problemas, e 

que na ocorrência de problemas a estrutura da Secretaria de Obras vem agindo rápido a fim 

de solucionar as deficiências, que no caso de manutenções busca-se trabalhar com eficiência 

visando minimizar a ocorrência com frequência de intermitências no abastecimento de água 

à população, apesar de não existir dados nem registros da quantidade e extensão de tais 

intermitências, sejam elas ocasionadas por manutenções ou mesmo por problemas devido às 

estiagens e com o manancial de abastecimento. 

 

3.1.3.5 Ramais prediais e hidrometração 

 

Em Alto Feliz, o índice de hidrometração é de 100% das ligações prediais existentes.  

A micromedição é realizada mensalmente em todas as unidades consumidoras, 

realizada por servidores da Secretaria de Obras e Viação (SMOV). 

Segundo a SMOV, o município possui um parque de hidrômetros de aproximadamente 

1.300 unidades ativas. 

As ações de manutenção relacionadas ao parque de hidrômetros são realizadas 

sempre que houver necessidade de alguma modificação e quando identificado um problema, 

não ocorrendo uma ação preventiva. As substituições dos hidrômetros são realizadas por 

problemas na maioria das vezes por parada no funcionamento ou há suspeita de 

submedições. Mensalmente, ao lançar a leitura no sistema, o setor Fiscal ao perceber que 

não houve consumo ou foi muito abaixo da média daquela economia, imediatamente 

comunica um dos operadores do sistema de abastecimento de água que providencia a 

avaliação do problema e se necessário faz a substituição do hidrômetro. 

No que se refere às unidades consumidores, é válido mencionar a Lei Municipal nº 

1507/2021, a qual exige que todas as economias possuam um reservatório de água com 

capacidade de no mínimo 200 Litros para cada pessoa residente naquele domicílio, assim 

como também estabelece outros aspectos relativos aos hidrômetros, os quais são transcritos 

abaixo. 
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Art. 8º Os acessórios e equipamentos (Cavalete-Hidrômetro-Conexões, 
Bloqueador de Ar de Rede Pluvial), que são parte integrante do ramal de 
ligação, serão fornecidos pela Municipalidade, adquiridos com os valores 
advindos da cobrança da Taxa de Ligação, ficando às suas expensas o valor 
referente a consertos no ramal de ligação. 
§ 1º O usuário fica responsável pela instalação de um reservatório de água 
com capacidade mínima de 200 litros/ dia /pessoa. 
§ 2º O usuário fica responsável pela construção de uma proteção para o 
Hidrômetro, bem como a instalação de uma caixa de correio para depósito da 
fatura, junto ao Hidrômetro. 
§ 3º O usuário fica responsável pela limpeza e acesso ao hidrômetro, bem 
como assegurar a segurança do Leiturista, mantendo afastados animais de 
estimação (Cães). 
§ 4º Em caso de descumprimento de qualquer um dos parágrafos acima, o 
Contribuinte será advertido por escrito e, na reincidência, sofrerá penalização 
com suspensão do serviço. 

 

 

3.1.4 Percepção social em relação ao abastecimento de água 

 

A partir da aplicação do questionário de pesquisa foram elaborados gráficos e 

informações, a fim de reproduzir a visão e a percepção da população em relação a este 

serviço do saneamento básico.  

Quanto à qualidade dos serviços prestados em abastecimento de água, em cada 

família que participou da pesquisa de percepção social foram levantadas as seguintes 

questões, cujo leiaute do questionário utilizado contendo as referidas perguntas relativas ao 

serviço de abastecimento de água está demonstrado na Figura 69: 

 Fonte de água para consumo humano. 

 Se possui caixa d’água. 

 Quanto à quantidade e qualidade do serviço de abastecimento de água, se há 

problemas (sim ou não) e lista de opções. 

 Nota atribuída ao serviço? (Nota de 1 a 10) 

 Campo para sugestões ou reclamações. 
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Figura 69 – Parte do questionário de percepção ref. ao serviço de abastecimento de água. 

 

 

 

A Figura 70 refere-se à quantidade de residências no município que possuem caixa 

d’água, podemos constatar que a maioria (96%) das residências pesquisadas possuem caixa 

d’água, enquanto 3% dos entrevistados declarou não possuir e 1% não informou. 
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Figura 70 – Residências com reservatório de água. 

 

 

Serão apresentadas a seguir as avaliações da população de forma separada entre a 

zona urbana e a zona rural. 

 

3.1.4.1 Zona urbana 

 

A zona urbana concedeu uma nota média de 8,9/10 na avaliação do serviço de 

abastecimento de água, o qual representa um ótima avaliação.  

Foram 110 famílias que responderam à pesquisa no total, destes 24,5% disseram 

haver algum problema com o abastecimento de água, de acordo com o apresentado na Figura 

71. 

Entre os problemas apontados, conforme o gráfico da Figura 71, a falta frequente de 

água é, com 19 casos de um total de 110 famílias, o problema mais presente, relatado até 

mesmo por famílias que disseram não haver problemas, seguido de gosto desagradável, com 

9 apontamentos. 
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Figura 71 – Percepção da população: problemas com abastecimento de água? – Zona 
Urbana 

 

 

Figura 72 – Percepção da população: tipos de problemas no abastecimento de água – Zona 
Urbana 
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3.1.4.2 Zona rural 

 

Na zona rural, a comunidade atribuiu em 239 entrevistas uma nota média de 8,6/10 

ao abastecimento de água, o qual é considerado uma ótima avaliação, ainda mais se levar 

em conta as carências de atendimento descritos ao longo deste diagnóstico, principalmente 

em função das situações de escassez devido às estiagens. 

Do total citado, uma minoria de 25,1% relataram problemas com o serviço conforme 

Figura 73, ou seja, 60 famílias de um total de 239. 

 

Figura 73 – Percepção da população: problemas com abastecimento de água? – Zona Rural 

 

 

Conforme é possível observar na Figura 74 os maiores problemas apontados na área 

rural foram o gosto desagradável e a ausência de rede de água, opinião que atesta o que foi 

apresentado neste diagnóstico, de várias moradias que ainda possuem soluções individuais 

como única fonte de abastecimento de água. 
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Figura 74 – Percepção da população: tipos de problemas no abastecimento de água – Zona 
Rural 

 

 

 

3.1.5 Avaliação da situação atual através de indicadores de desempenho 

 

O objetivo desta seção é apresentar e avaliar a situação do serviço de abastecimento 

de água em Alto Feliz considerando uma série de indicadores de desempenho. 

Para tanto, considerando o conjunto já consolidado de indicadores estabelecidos 

através do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e seleção dos 

indicadores mais importantes disponíveis na plataforma Painel de Saneamento1, tais foram 

adotados pelo Município como os principais indicadores a serem monitorados desde a revisão 

do PMSB assim como ao longo de toda a sua implementação. 

Sendo assim, a Tabela 34 demonstra a relação dos indicadores mais importantes para 

monitoramento da situação do serviço de abastecimento de água, apresentando os valores 

para Alto Feliz e, para efeito de comparação, os valores do estado do RS e a nível federal. 

 

                                                      

1 SNIS. Painel de Saneamento. Disponível em: 
http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/agua_esgoto/mapa-agua. 
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Tabela 34 – Indicadores de desempenho do serviço de abastecimento de água 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN005 Tarifa média de água (R$/m³) 1,21 8,40 4,55 

IN004 Tarifa média praticada (R$/m³) 1,21 6,72 4,25 

IN003 
Despesa total com os serviços por m³ 
faturado (R$/m³) 

1,47 6,25 3,98 

IN101 Índice de suficiência de caixa (%) 94,83 115,32 117,63 

IN013 Índice de perdas faturamento (%) 8,04 35,73 37,54 

Indicadores operacionais 

IN001 
Densidade de economias de água por 
ligação (econ./lig.) 

1,00 1,37 1,28 

IN020 
Extensão da rede de água por ligação 
(m/lig.) 

70,74 16,01 11,67 

IN009 Índice de hidrometração (%) 99,62 97,91 91,33 

IN011 Índice de macromedição (%) 0,00 83,40 81,59 

IN058 
Índice de consumo de energia 
elétrica em sistemas de 
abastecimento de água (kWh/m³) 

1,11 0,65 0,73 

Indicadores de perdas de água 

IN049 Índice de perdas na distribuição (%) 8,04 41,12 40,14 

IN050 
Índice bruto de perdas lineares 
(m³/dia/km) 

1,53 20,49 25,67 

IN051 
Índice de perdas por ligação 
(l./lig./dia) 

135,04 357,08 343,37 

Indicadores de consumo 

IN022 
Consumo médio per capita de água 
(l/hab./dia) 

552,23 151,42 152,13 

IN053 
Consumo médio de água por 
economia (m³/mês/econ.) 

47,01 10,44 11,92 
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Tabela 34 – Indicadores de desempenho do serviço de abastecimento de água (continuação) 

Indicadores de atendimento 

IN023 
Índice de atendimento urbano de 
água (%) 

100,00 97,75 93,35 

IN055 
Índice de atendimento total de água 
(%) 

84,16 86,69 84,13 

Indicadores de empregados 

IN018 
Quantidade equivalente de pessoal 
total (empregado) 

10,08 14206,95 229131,03 

IN102 
Índice de produtividade de pessoal 
total (equivalente) 
(ligações/empregado) 

90,56 265,14 370,62 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Considerando o rol de indicadores supra, é importante discorrer sobre alguns deles e 

seus resultados a fim de caracterizar a situação do serviço com base nos mesmos. 

No que se refere aos indicadores financeiros, é importante corroborar o que já foi 

mostrado anteriormente neste diagnóstico, da falta atual de sustentabilidade econômico-

financeiro do serviço, cujas despesas por m³ são superiores ao valor unitário das receitas, 

resultando assim no índice IN101 em que a suficiência de caixa é abaixo de 100%, portanto, 

as receitas não cobrem as despesas do setor. Por outro lado, as perdas de faturamento estão 

abaixo da média nacional e estadual. 

O índice de hidrometração IN009 está bem próximo de 100% e nos índices de 2022 

encontra-se em 100% segundo a SMOV, o que é um resultado excelente, porém o índice de 

macromedição IN011 é de 0%, ou seja, nenhum dos poços ou reservatórios possuem 

medidores e por isso não é possível calcular as perdas de água nos sistemas, desse modo, 

os índices apresentados nos indicadores IN049, IN050 e IN051 foram calculados baseados 

em estimativas e não na perda real, pois não há dados para serem lançados no sistema. A 

ação de instalação de hidrômetros nas saídas de poços de captação e principais reservatórios 

e, por conseguinte, a realização da medição periódica e comparação com o valor micromedido 

é importantíssimo para saber as perdas de água e buscar a solução das mesmas, o que 

resultará em redução de custos muito provavelmente. 

O consumo médio de água (indicadores IN022 e IN053) apresentam índices 

inconsistentes e devem possuir alguma incoerência nos dados informados ao SNIS. 

Conforme já mostrado no início deste diagnóstico, os índices de cobertura e 

atendimento com abastecimento de água em Alto Feliz atingem 100% da área urbana 
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(indicador IN023) com um valor de 100% da população e considerando a geografia total do 

município (indicador IN055) um índice de 84,16%, próximo das médias estaduais e nacionais. 

 

3.1.6 Avaliação da situação das metas e programas e ações vigentes em 

abastecimento de água 

 

O objetivo desta seção é promover uma avaliação das metas e programas, projetos e 

ações estabelecidos na versão original do PMSB (2014) para o serviço de abastecimento de 

água, visando verificar a situação atual do seu alcance e/ou execução. 

Este diagnóstico da situação das metas e dos programas e ações tem por objetivo 

facilitar o processo de elaboração do novo plano de ação para a presente versão do PMSB, 

considerando o que já foi executado e o que ainda falta implementar. 

O PMSB estabeleceu para cada ação um prazo para sua implementação, os quais são 

identificados na Tabela 35, que inclui o período para implementação considerando a 

aprovação do PMSB em 2014, ou seja, quais os anos em que a ação deveria ter sido 

executada ou tem prazo para ainda ser executada ou a meta a ser alcançada. 

 

Tabela 35 – Categorias de prazos para as metas, programas e ações do PMSB 2014 

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Período para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2017 

Curto Prazo De 4 a 8 anos 2018 a 2022 

Médio Prazo De 9 a 12 anos 2023 a 2026 

Longo Prazo De 13 a 20 anos 2027 a 2034 

 

As seguintes metas em abastecimento de água, foram estabelecidas no PMSB 2014, 

conforme  Tabela 36, a qual contempla sua descrição, o valor da meta definida para o “Curto 

Prazo” que é o período atual (ano 2022) da revisão do PMSB, e na última coluna está indicado 

o índice da meta no presente momento. 

Na sequência é feita uma análise e descrição sobre a situação de atendimento da meta 

com base no índice atual em 2022. 
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Tabela 36 – Metas para o serviço de abastecimento de água 

Descrição da Meta Meta para 2022 
Situação em 

2022 

Índice de perdas 40% n/d 

Redução do número de pessoas acometidas por 
estiagem 

90% n/d 

n/d = dados não disponíveis 
 

Como pode ser visto acima, não foi possível calcular a situação de atendimento de 

nenhuma das metas acima, pelos motivos expostos abaixo. 

Quanto às perdas, conforme já mencionado, não há medidores nas saídas dos poços 

ou reservatórios e por isso não é possível calcular. 

Quanto à meta de redução do número de pessoas acometidas por estiagens, 

infelizmente o PMSB v2014 não apresentou a metodologia de cálculo ou o indicador do SNIS 

respectivo visando o acompanhamento da meta, desse modo, não é possível comparar com 

o valor da meta estabelecida. Sobre a questão das pessoas acometidas por estiagem trata-

se de uma deficiência grave no município conforme descrito no Item 3.1.3.1 deste diagnóstico 

e por isso esta meta deverá ser mantida e revisada na fase de Prognóstico deste PMSB, 

sendo atribuído um indicador de cálculo que possibilite o monitoramento do alcance desta 

meta. 

 

Quanto às ações para o abastecimento de água foram estabelecidas um total de 2 

ações integradas e 15 ações específicas, as quais estão apresentadas na tabela a seguir, 

incluindo sua descrição, dados de investimento e prazo de implementação.  

Na mesma tabela, é promovida a análise da situação atual (em 2022) da 

implementação da ação, se já executada ou não, em andamento ou mesmo se a sua 

concepção e finalidades ainda se aplicam às necessidades do serviço em face ao diagnóstico 

atual e demandam de revisão. 
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Tabela 37 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações integradas do saneamento básico 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 
(PMSB 2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

AE1 - Recadastro comercial do 
sistema de abastecimento de 
água e da solução de 
esgotamento sanitário utilizada 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 59.099,68 

– Esta ação não foi executada nos termos estabelecidos no PMSB. Houveram sim 
melhorias nos sistemas de controle e cadastros internos da Prefeitura, porém ainda 
há muitas adequações a serem feitas no sistema para que este objetivo seja 
alcançado, considerando os dados mínimos descritos para a ação. 
– Quanto aos levantamentos a campo, considerando os altos valores envolvidos para 
sua execução, e dadas à falta de sustentabilidade econômico-financeiro do setor 
atualmente, esta ação acabou não sendo executada por falta de viabilidade, será 
discutido na fase de prognóstico a necessidade de buscar solução alternativa e que 
não represente custos significativos, com o próprio pessoal da prefeitura e ao longo 
de um prazo factível. 

AED1 - Levantamento de 
Dados sobre Doenças 
Relacionadas a Falhas no 
Sistema de Saneamento 

Contínuo Zero 

– Esta ação vem sendo executada pelo sistema de saúde do município, dentro do 
controle de vigilância sanitária e ações de saúde do município. 
– Os indicadores de saúde foram demonstram que não há problemas com tais tipos 
de doenças no município e portanto esta ação pode ser considerada executada. 
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Tabela 38 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de abastecimento de água 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 
(PMSB 2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

A1 - Cadastro Técnico-
Operacional do Sistema de 
Abastecimento de Água 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 48.998,71 

– Ação não executada. 
– Demanda um alto investimento e requer a contratação de equipe técnica 
especializada para levantamentos topográficos e situacional, bem como criação do 
banco de dados e da base cartográfica. 
– Considerando a situação econômico-financeiro do setor, necessário de recursos 
externos para sua execução. 

A2 - Regularização Junto ao 
DRH dos Poços Tubulares 
Profundos Utilizados na 
Captação do Sistema de 
Abastecimento de Água 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 12.000,00 
– Ação não executada.  
– Os novos poços possuem autorizações de perfuração, porém não chegaram até a 
emissão da outorga ainda. 

A3 - Educação Ambiental: 
Importância da Redução do 
Consumo de Água 

Contínuo R$ 20.000,00 

– Ação realizada nas escolas atualmente e dentro de ações específicas como 
semana do meio ambiente e semana da água no município. 
– A ação não foi adequadamente concebida, foi subestimada pois considera uma 
campanha de apenas 3 meses, não dando uma abrangência necessária à algo que 
deve ser realizado continuamente e ao longo dos tempos. 

A4 - Plano de Adequação e 
Manutenção das Estruturas do 
Sistema 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
R$ 30.000,00 

– Esta ação se refere à elaborar um “plano” para adequação das estruturas dos 
poços de captação. 
– Não foi executado este plano. 
– Tem prazo ainda até 2024, porém dentro das ações do prognóstico talvez seja 
importante realizar uma ação conjunto incluindo os demais componentes dos SAA. 

A5 - Substituição dos 
Hidrômetros com Mais de 05 
Anos de Funcionamento 

Contínuo 
R$ 17.386,60 

por ano 

– Ação não executada. 
– Ação dependente da Ação AE1 que não foi executada. 
– Não cita prazo de início na concepção da ação, mas pelo entendimento deveria 
começar dentro do prazo emergencial, 2017 em diante. 
– Trata-se de ação importante, que deverá ser discutida para ser mantida.  

A7 - Estudo de Demandas 
Futuras dos Reservatórios 

Médio Prazo 
(Entre 2021 e 

2024) 
R$ 23.498,64 – Idem anotações acima da Ação A6. 
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Tabela 38 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de abastecimento de água (continuação) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 
(PMSB 2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

A6 - Estudo de Demandas 
Futuras do Sistema de 
Captação do Município 

Médio Prazo 
(Entre 2022 e 

2025) 
R$ 23.498,64 

– Ação não realizada. 
– Ainda estaria no prazo (2022 a 2025) porém esta ação depende da Ação A2 
(outorgas) que ainda não foi executada então não seria possível de ser atingida 
dentro do prazo descrito. 
– Quanto à esta ação, em função de seu custo, é importante promover a revisão da 
mesma no prognóstico e verificar sua inclusão na Ação A1 do Cadastro Técnico. 

A8 - Estudo de Viabilidade para 
Implantação de Reservatório 
Permanente nas Localidades 
de Morro Gaucho e São Pedro 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 30.000,00 

– Ação executada. 
– Morro Gaúcho foram instalados 2 reservatórios e foi promovida uma reforma geral 
na captação de encosta que aumentou a produção de água e não vem sendo mais 
necessário o caminhão pipa em momentos de situação normal de chuvas. 
– Hoje São Pedro possui reservatório e rede funcionando normalmente, dispondo 
de vários reservatórios e boa disponibilidade de água. 

A9 - Revisão no Sistema 
Tarifário de Abastecimento de 
Água 

Emergencial 
(até 2017) 

Zero 

– As taxas de água são corrigidas anualmente porém não houve uma grande 
readequação a fim de buscar a sustentabilidade com um aumento de tarifas, por 
exemplo. 
– Além disso, o município deverá primeiro fazer seu tema de casa e ajustar todas as 
demais ações para que não repasse custos com ineficiência para os usuários 
contrariando o que dispõe na própria PNSB, não sendo adequado fazer uma 
revisão do sistema tarifário em cima das várias ineficiências atuais. 

A10 - Fiscalização de 
Vazamentos na Rede de 
Abastecimento de Água 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 250.000,00 

– ação não executada; 
– ação inviável atualmente em função do alto valor dada a situação econômico-
financeiro do setor; 
– esta ação deverá ser trabalhada em conjunto com a ação A1 do cadastro técnico 
a fim de primeiramente identificar e mapear as deficiências e trabalhar em promover 
a medição das perdas para então buscar as soluções específicas, sempre 
considerando a questão da sustentabilidade. 

A11 - Adequação das 
Estruturas Utilizadas no 
Sistema de Captação de Água 
do Município 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 140.000,00 

– Esta ação se refere à adequação das estruturas dos poços de captação. 
– Tem prazo ainda até 2024. 
– Foi executada em partes, tendo somente alguns poços com cercamento e/ou laje 
sanitária, assim como placas identificação. 
– Deverá ser mantida e revisada a partir da situação atual. 
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Tabela 38 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de abastecimento de água (continuação) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA 
AÇÃO DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 
(PMSB 2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

A12 - Adequação das 
Estruturas Utilizadas no 
Sistema de Reservação de 
Água do Município 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 180.000,00 

– As ações de implantação de macromedidores não foram executadas e são 
importantes de serem mantidas. 
– Ações de adequação de reservatórios vem sendo executadas à medida que 
necessárias, em função das rotinas de avaliações periódicas diárias e semanais 
realizadas pelos responsáveis pelos SAA, sendo o presente diagnóstico os 
reservatórios estão em boas condições de uso e manutenção. 
– No entanto, esta ação deverá ser mantida porém depende de um levantamento a 
ser executado através da Ação A1 Cadastro Técnico. 

A13 - Ligação da Rede de 
Abastecimento de Água de São 
Pedro ao Reservatório 

Emergencial 
(até 2017) 

n/d 

– Ação executada. 
– Conforme reunião com operadores do SAA, atualmente a Comunidade São Pedro 
possui vários reservatórios e sistema de adutoras e redes de distribuição 
funcionando normalmente, com boa disponibilidade de água potável. 

A14 - Manutenção do Acesso 
Universalizado ao Sistema de 
Abastecimento de Água em 
Toda a Zona Urbana 

Contínuo 
R$ 6.066,18 ao 

ano 

– Dada sua concepção, esta ação vem sendo executada pelo Município. 
– Novos loteamentos são obrigados a implantar os sistemas de saneamento básico 
conforme estabelece as legislações federais e municipais. 
– O investimento está subestimado, porém não há necessidade de manter esta 
ação em função de toda a estrutura que o município já dispõe para a manutenção 
objeto da mesma, cujo custo de operação já está inserido no orçamento municipal. 
– Deverá haver uma adequação da concepção desta ação para que tenha como 
objetivo promover a universalização do serviço de abastecimento de água para as 
áreas rurais. 

A15 - Instalação de 
Macromedidores nos Poços 
Tubulares Profundos do 
Sistema de Abastecimento de 
Água do Município. 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 8.048,20 
– Ação não executada. 
– Ação importante de ser mantida e revisada para o monitoramento e cálculo das 
perdas de água. 
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3.1.7 Análise crítica e principais deficiências diagnosticadas 

 

O sistema de abastecimento de água em Alto Feliz atinge 100% da área urbana e em 

torno de 70% da área rural. 

Como pontos fortes do serviço de abastecimento de água em Alto Feliz podemos 

citar o que segue. 

O município vem evoluindo de forma significativa na cobertura do serviço de 

abastecimento de água desde a versão anterior do PMSB, que conforme foi listado ao longo 

do presente diagnóstico, o setor responsável pela água fez e vem fazendo ampliações 

gradativas nas redes existentes para fornecer água à diversas moradias que antes não 

possuíam acesso às redes assim como foram instalados adutoras e sistemas de distribuição 

inteiros, como por exemplo a rede de Santo Antônio, vindo a contemplar em torno de 30 

famílias que antes faziam uso apenas de soluções individuais, só neste último ano foram mais 

de 60 famílias nas comunidades rurais que passaram a dispor de sistema coletivo de água 

potável. 

Quanto ao manancial de água para os sistemas públicos, também foram feitas 

evoluções significativas, uma vez que no PMSB v2014 eram 5 poços para abastecer o SAA 

inteiro, e atualmente são 9 poços, tendo quase dobrado a capacidade de captação de água. 

Por outro lado, conforme citado, ainda há problemas em épocas de estiagem conforme 

discorrido neste PMSB. 

Da mesma forma, na versão anterior do PMSB eram 18 reservatórios, atualmente são 

53 reservatórios tendo assim elevado significativamente a capacidade de reservação de água 

nos sistemas, aumentando a segurança contra possíveis intermitências em situações de 

manutenções mais demoradas, assim como possibilitando as manobras nos momentos de 

estiagem. 

O índice de hidrometração em 100% é um ponto forte do sistema em Alto Feliz. Por 

outro lado, o parque de hidrômetros é, em sua maioria, antigo e não há um serviço de 

manutenção e aferição de hidrômetros, podendo que muitos estejam com situação de 

submedição no consumo. 

O município possui um departamento ligado à SMOV específico para o atendimento 

do serviço de abastecimento de água, com operadores capacitados, dispondo de veículos e 

ferramental específico para atendimento à maioria das demandas do setor, os quais realizam 

vistorias diárias às infraestruturas de modo a identificar problemas de forma incipiente. 

A água dos sistemas públicos é 100% tratada. O sistema de monitoramento e vigilância 

da água é eficiente e funciona devidamente, na qual são realizadas amostragens mensais em 

todos os sistemas, sendo na saída do tratamento e na rede de distribuição. Ainda são feitas 
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análises completas anualmente. Corroborando a eficiência das ações em vigilância sanitária 

pelo município, com poucas análises que apresentam resultados fora do padrão da Portaria 

Nº 888 do Ministério da Saúde no ano de 2021 e os indicadores de saúde do município 

corroboram estes ótimos resultados. 

Contudo, há ainda pontos fracos do serviço como um todo, para o que foi elaborada 

a apresentado na Tabela 39 a seguir. O objetivo da tabela é apresentar um resumo das 

principais deficiências atuais e revisadas, a fim concentrar esforços na próxima fase de revisão 

deste PMSB para estabelecer metas e ações que visem a contínua melhoria do serviço de 

abastecimento de água no município. 
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Tabela 39 – Principais deficiências no serviço de abastecimento de água 

DEFICIÊNCIA / ANSEIO DESCRIÇÃO 

Falta de um cadastro técnico dos 
sistemas de abastecimento de água   

– Não há mapas ou desenhos técnicos que identifiquem e mapeiem as redes de distribuição de água, portanto, não há 
como saber a localização atual das tubulações, estando esta informação no conhecimento prático de poucas pessoas no 
município, o que representa um risco para a segurança do funcionamento dos sistemas a médio prazo; 
– Além disso, se faz necessário conhecer as reais condições de funcionamento e instalação das estruturas (poços, 
reservatórios, redes de distribuição, entre outros) de modo a elaborar ações e projetos de melhorias para sanar 
dificuldades e problemas recorrentes, ou mesmo, proceder com ações preventivas a fim de evitar que novos problemas 
surjam.  
– Quanto às redes de distribuição, há necessidade de saber a situação das mesmas, considerando que muitas são antigas 
e também quanto às condições de sua instalação e traçado, a fim de facilitar os processos de manutenção no futuro; 
– Quanto aos reservatórios, verificar as volumetrias mínimas e as condições de operação e integridade dos mesmos. 

Carências de manancial para garantir 
a regularidade no fornecimento de 
água 

– Conforme foi exposto no Item 3.1.3.1 deste diagnóstico, épocas de estiagem prolongadas afetam de forma significativa 
a disponibilidade de água nos sistemas de abastecimento do município urbanos e rurais, assim como das soluções 
individuais utilizadas por boa parte da população rural, exigindo assim da municipalidade um enorme esforço em termos 
de recursos humanos, operacionais e financeiros para minimizar os seus efeitos e a ocorrência de intermitências no 
fornecimento de água potável, sendo esta uma das carências mais importantes existentes em Alto Feliz em termos de 
saneamento básico. 

Falta de regularização dos poços 
profundos e captações de encosta e 
inadequação das respectivas 
estruturas 

– A maioria dos poços de captação de água para consumo humano não possuem outorga, ou seja, operam sem a 
regularização junto ao SIOUT RS. 
– Os poços profundos tubulares públicos não possuem laje sanitária de proteção conforme estabelece a NBR 12.244, 
além disso não possuem cercamento e placas de identificação e sinalização conforme regulamentação estadual. 
– As captações de encosta não possuem cercamento e apresentam carências de melhorias em suas estruturas de 
vedação e cobertura, entre outros aspectos. 

Inexistência da estrutura de 
macromedição e falta de 
conhecimento dos índices de perdas 

– Os poços e reservatórios não contam com sistemas de macromedição, sendo assim não é possível mensurar a 
produção de água o que impossibilita de comparar este dado com a vazão micromedida nas unidades consumidores e 
assim obter uma importante informação relativa às perdas de água nos sistemas. 

Falta de um programa de revisão e 
substituição frequente de hidrômetros 

– Atualmente, os hidrômetros somente são substituídos no caso de parada do funcionamento ou constatada uma redução 
significativa na leitura do consumo. Existem estudos que determinam que a eficiência de medição dos hidrômetros começa 
a decair com o tempo, registrando um consumo a menor, podendo ocorrer perdas de faturamento importantes para o 
município e além disso dificultar o cálculo das perdas reais de água, como citado na linha anterior. Há normativas do 
Inmetro que estabelecem a revisão, manutenção e aferição dos hidrômetros a cada 7 anos, mas no caso de não haver 
infraestrutura para tal aferição, que seja feita a substituição frequente dos micromedidores. 
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Falta de sustentabilidade econômico-
financeiro do serviço 

– Como foi apresentado neste diagnóstico, o serviço não vem apresentando condições de sustentabilidade econômico-
financeiro operacional; 
– Muito ocorre em função dos custos elevados e como há baixa concentração populacional, tanto na área urbana e 
principalmente na área rural, há uma baixa eficiência natural uma vez que não há como diluir os custos e os altíssimos 
investimentos necessários em um universo maior de contribuintes/usuários do serviço, portanto há de se buscar ações 
que visem a melhorar a eficiência do sistema como um todo, como por exemplo os índices de perdas, atualmente não 
conhecidos para então futuramente se pensar na revisão geral do sistema tarifário vigente. 

Busca pela universalização dos 
serviços de abastecimento de água 

– Um dos princípios fundamentais da Política Nacional de Saneamento Básico é a universalização dos serviços de 
saneamento básico 
– Na área urbana o serviço já encontra-se universalizado. 
– Porém há muito ainda a se fazer para chegar com redes de abastecimento de água para aproximadamente 40% das 
famílias na zona rural e naqueles casos que a rede não seja viável, buscar alternativas de soluções individuais com 
garantia de potabilidade e continuidade no fornecimento de água. 
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3.2 DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O presente capítulo apresenta o diagnóstico revisado do serviço de esgotamento 

sanitário no território municipal. 

Em Alto Feliz não há quaisquer infraestruturas de sistemas coletivos de esgotamento 

sanitário no município, sendo os sistemas individuais atualmente empregados, portanto, o 

presente diagnóstico abordará de um modo geral os aspectos de gestão, regulamentação e 

fiscalização do serviço. 

 

3.2.1 Legislação aplicada ao esgotamento sanitário 

 

Legislação Federal 

 

À exceção da Lei nº 12.862, de 17 de setembro de 2013, e da Portaria do Ministério 

da Saúde nº 2.914, de 14 de dezembro de 2011, a mesma legislação descrita no item 3.1.1, 

referente aos serviços de abastecimento de água, se aplica ao sistema de esgotamento 

sanitário.  

Complementarmente, pode-se citar ainda a seguinte resolução, relacionada a 

prestação de serviços de esgotamento sanitário em nível federal:  

 Resolução CONAMA nº 357/2005, a qual dispõe sobre a classificação dos 

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

estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. 

 

Legislação Estadual 

 

A mesma legislação descrita no item 3.1.1, referente aos serviços de abastecimento 

de água em nível estadual, se aplica ao sistema de esgotamento sanitário.  

Complementarmente, citam-se ainda as seguintes resoluções, relacionadas a 

prestação de serviços de esgotamento sanitário: 

 Resolução CONSEMA nº 276/2013, de 13 de maio de 2013; a qual dispõe 

sobre a excepcionalidade nos sistemas de tratamento de esgotos sanitários, 

no que diz respeito aos padrões e condições para a emissão de efluentes 

líquidos domésticos em águas superficiais do Estado do Rio Grande do Sul;  
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 Resolução CONSEMA nº 128/2006, de 07 de dezembro de 2006, a qual dispõe 

sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes Líquidos para fontes de 

emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do Rio 

Grande do Sul;  

 Resolução CONSEMA nº 129/2006, de 24 de novembro de 2006, a qual dispõe 

sobre a definição de Critérios e Padrões de Emissão para Toxicidade de 

Efluentes Líquidos lançados em águas superficiais do Estado do Rio Grande 

do Sul.   

 

Legislação Municipal 

 

 Lei Orgânica Municipal de 1993;  

 Lei n° 001, de 4 de janeiro de 1993, que adota, respectivamente, a legislação 

básica do município de Feliz e dá outras providências;  

 Lei n° 057, de 23 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas 

construídas por duas ou mais edificações destinadas a habitação unifamiliar ou 

coletiva, e dá outras providências; 

 Lei n° 153, de 25 de abril de 1996, que institui o código de obras e dá outras 

providências;  

 Lei n° 279, de 9 de dezembro de 1999, que institui o código de posturas do 

município e dá outras providências;  

 Lei n° 809, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental e cria as respectivas taxas.  

 Lei n° 905, de 10 de abril de 2012, altera a lei municipal n° 279, de 09 de 

dezembro de 1999, que instituiu o código de posturas do município;   

 Lei nº 917, de 27 de agosto de 2012, que define o zoneamento ambiental do 

município de Alto Feliz e dá outras providências;  

 Decreto nº 1077, de 6 março de 2012, que institui os termos de referência e 

formulários para licenciamento ambiental e florestal. 

 Lei nº 1004, de 10 de julho de 2014, estabelece a Política Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1005, de 10 de julho de 2014, institui o Plano Diretor municipal e 

estabelece as diretrizes de desenvolvimento urbano no município de Alto Feliz. 

 Lei nº 1126, de 26 de dezembro de 2016, cria Marco Regulatório para as Áreas 

de Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651/2012, define 
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critérios de regularização fundiária em Zona Urbana Consolidada do Município 

de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1461, de 11 de março de 2021, dispõe sobre a limpeza de terrenos 

baldios de particulares e cria a taxa de conservação e limpeza de terrenos 

urbanos e baldios e dá outras providências. 

 Lei nº 1544, de 14 de fevereiro de 2022, altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1.004, de 10 de julho de 2014 e dá outras providências.   

 Lei nº 1545, de 14 de fevereiro de 2022, cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Decreto nº 1.984, de 04 de janeiro de 2022, declara Situação de Anormalidade, 

caracterizada como situação de Emergência decorrente da Estiagem e da Seca 

que assolam o Município de Alto Feliz-RS. 

 Decreto nº 1.879, de 12 de janeiro de 2021, atualiza as tarifas de água e da 

outras providências. 
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3.2.2 Situação atual do serviço de esgotamento sanitário 

 

Não há no Município sistema coletivo de coleta e tratamento do esgoto sanitário. Para 

tal são utilizadas soluções individuais. 

Na Tabela 40 a seguir, encontram-se dados gerais da forma de destinação final do 

esgoto sanitário em Alto Feliz obtidos a partir do Censo do IBGE Ano base 2010. 

Conforme pode ser visto, há a utilização de fossas sépticas em 73% dos domicílios, 

havendo a utilização de fossas rudimentares, comumente denominadas de “poço nego” por 

aproximadamente 25% da população. 

 

Tabela 40 – Dados Gerais – Esgotamento Sanitário em Alto Feliz 

Tipo de esgotamento sanitário Domicílios Moradores 
% de 

domicílios 
% de 

moradores 

Rede geral ou pluvial 3 11 0,3% 0,4% 

Fossa séptica  738 2.118 73,9% 72,7% 

Fossa rudimentar  239 738 23,9% 25,3% 

Vala  8 26 0,8% 0,9% 

Rio, lago ou mar  0 0 0,0% 0,0% 

Outro escoadouro 9 16 0,9% 0,5% 

Não possuem banheiro  2 4 0,2% 0,1% 

TOTAL 999 2.913 100% 100% 

Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 

Como solução individual adequada de tratamento de esgoto, caracteriza-se a 

utilização das fossas sépticas, seguidas de filtro anaeróbio e poço sumidouro (e alguns casos 

específicos lançamento na drenagem pluvial), sistemas estes que são capazes de satisfazer 

os requisitos de tratamento quando são devidamente projetados, implantados e limpados com 

frequência. 

Por sua vez, o afastamento dos esgotos domésticos através de fossas rudimentares, 

em que o esgoto “in natura” é lançado diretamente no solo, sem qualquer tratamento, não se 

caracteriza como uma solução adequada. 

De forma complementar às informações apresentadas supra do Censo do IBGE, são 

mostrados abaixo os resultados da pesquisa de percepção social do saneamento básico, na 

qual os entrevistados responderam à pergunta do tipo de esgotamento sanitário utilizado, 

cujos gráficos são mostrados de forma separada entre área urbana (Figura 75) e rural (Figura 

76). 
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Figura 75 – Pesquisa de percepção social: zona urbana – tipo de esgotamento sanitário 

 

 

Figura 76 – Pesquisa de percepção social: zona rural – tipo de esgotamento sanitário 

 

 

Vale ressaltar que os dados acima são auto declaratórios, e assim sendo pode 

carregar imprecisão nos resultados por desconhecimento ou de temores em descrever a real 

situação. 
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Como pode ser visto, na zona urbana o percentual de pessoas que dizem possuir uma 

solução individual adequada de esgotamento sanitário, pela existência de fossa séptica ou o 

conjunto de fossa séptica e filtro sumidouro, é de 61,9% da amostra pesquisada. Em menor 

parte, 32,7% da população participante da pesquisa apontou a utilização de um sistema 

rudimentar, que não se caracteriza por ser uma solução adequada. 

Na zona rural, por outro lado, estes números praticamente se invertem em que quase 

70% da população participante da pesquisa declarou se utilizar de fossa rudimentar (poço 

negro) para o afastamento dos esgotos sanitários, portanto, não conforme com a boa técnica. 

Atualmente, o Departamento de Engenharia e Arquitetura municipal, com base na 

legislação federal, não aprova novas obras ou reformas sem que a solução individual 

adequada e apresentada no projeto da obra seja devidamente instalada, não sendo concedido 

o habite-se caso qualquer inadequação seja detectada. 

Sendo assim, é possível que boa parte desses domicílios que não estão adequados, 

constituam-se em edificações antigas. Não houve uma ação de fiscalização desde então 

buscasse exigir que os domicílios que anteriormente usavam fossas rudimentares 

promovessem a instalação da solução adequada. 

A Prefeitura não possui um cadastro técnico das economias que possuem ou não 

soluções individuais adequadas. 

De um modo geral, segundo informações da Secretaria de Obras e da Secretaria de 

Meio Ambiente, as características do solo local não inviabilizam a utilização de soluções 

individuais adequadas, uma vez que atualmente não há problemas com transbordamento de 

fossas, o que denota uma boa capacidade de infiltração. Assim sendo, o Departamento de 

Engenharia somente vem aprovando soluções com infiltração do esgoto tratado em poço 

sumidouro, não permitindo o lançamento na rede de drenagem, exceto em casos críticos e 

devidamente justificados de forma técnica pelo responsável do projeto, a partir do poderá 

haver o lançamento na rede pluvial, desde que passe por sistema de fossa séptica e filtro, e 

aprovado pelo Município. 

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, não há domicílios sem banheiro no 

município atualmente. 

 

3.2.3 Aspectos operacionais, administrativos e financeiros 

 

Nesta seção são discorridos sobre os aspectos relativos à situação atual da gestão do 

setor do esgotamento sanitário em Alto Feliz.  
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3.2.3.1 Gestão e fiscalização do esgotamento sanitário 

 

A situação do esgotamento sanitário em termos de gestão pouco se alterou desde a 

última versão do PMSB, não havendo no município qualquer contrato de prestação de 

serviços de esgotamento sanitário com a CORSAN ou qualquer outra companhia ou empresa 

especializada em saneamento básico. 

Não há um departamento responsável especificamente pelo setor, ficando a cargo do 

diversos departamentos dentro da administração pública municipal as respectivas funções e 

responsabilidades dentro de suas atribuições orgânico-administrativas. 

A fiscalização das obras ou residências é realizada através da aprovação dos projetos 

técnicos para liberação do Alvará de Construção. Neste momento é avaliado e exigido a 

implantação do tratamento individual do esgoto doméstico através do sistema de fossa séptica 

com sumidouro. A avaliação e aprovação dos projetos, assim como a fiscalização da 

execução da solução de esgotamento sanitário, é de responsabilidade do Departamento de 

Engenharia da Prefeitura Municipal. 

A operação, manutenção e limpeza das soluções individuais estão sob a 

responsabilidade dos proprietários das economias geradoras. A prefeitura não exerce um 

controle e fiscalização sobre a periodicidade das limpezas dos sistemas individuais. 

Considerando a utilização de soluções individuais, o Município não possui um veículo 

com tanque para as limpezas das fossas sépticas nem mesmo um estação de tratamento de 

esgotos para receber os lodos retirados dessas unidades individuais. Além disso, não há no 

Município uma empresa que realiza a limpeza de fossas, em geral empresas terceirizadas de 

outros municípios vem no município quando há necessidade, porém estas são chamadas pelo 

próprios munícipes quando necessário, não havendo qualquer fiscalização ou ingerência 

sobre as operações realizadas por parte da Prefeitura Municipal. 

De um modo geral, em função da falta de um sistema de limpeza de fossas no 

município, assim como a falta de cadastro, controle e fiscalização é possível que as fossas 

sépticas não venham sofrendo limpezas periódicas, desse modo, mesmo as soluções 

individuais adequadas (tanques sépticos), ao não sofrerem limpezas e manutenções 

periódicas tecnicamente recomendadas, é possível que se tornem ineficientes ao longo de 

determinado tempo de operação, não promovendo o tratamento do esgoto e lançando esgoto 

in natura onde deveria ser apenas o poço sumidouro. Por isso torna-se imprescindível a 

realização das limpezas de tais equipamentos. 

Trata-se a situação descrita acima de uma carência do serviço de esgotamento 

sanitário no município, em que na área urbana possui interferência direta com o serviço de 

drenagem e manejo de águas pluviais, conforme razões explanadas a seguir. 
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Apesar do que foi descrito que o Departamento de Engenharia não vem aprovando o 

lançamento de drenagem para as novas edificações, pode haver edificações ativas já 

consolidadas, sejam elas públicas ou privadas, que façam o lançamento dos esgotos tratados 

(passados pela fossa séptica) na rede pluvial ao invés de fazer a infiltração em poço 

sumidouro. 

Sendo assim, considerando a questão da falta da limpeza periódica descrita supra, e 

por consequência desta falta, há uma redução na eficiência e capacidade dos tanques 

sépticos em fazer o tratamento adequado do esgoto sanitário, podendo ocorrer assim o 

lançamento de esgoto não devidamente tratado nos sistemas de drenagem pluvial. 

Um exemplo de problema recente que pode envolver a ocorrência da situação acima, 

é o caso dos sistemas de drenagem pluvial da Rua Albino Jotz, os quais, segundo os técnicos 

do Depto. de Engenharia, possuem tubulações subterrâneas que advém desde os princípios 

de Alto Feliz, desde sua origem como distrito do município mãe Feliz/RS e recebem águas 

pluviais de diversos bairros, inclusive toda a área central da zona urbana situadas a montante 

da via em questão. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico não tem por escopo e nem mérito o de 

descrever o problema técnico específico citado supra, suas causas e soluções, assim como 

ingerir sobre outros temas que são de áreas ligadas ao saneamento, porém que não são de 

sua ação específica, apenas indireta, como é o caso das questões ambientais, desse modo, 

cabe apenas destacar que possivelmente todo o sistema pluvial dessas áreas a montante que 

chegam até a Rua Albino Jotz, considerando toda a questão envolvendo a eficiência das 

fossas sépticas descritas acima, pode estar recebendo esgotos domésticos não tratados 

devidamente. 

Trata-se assim de situação que envolve questões de interesse do saneamento básico 

que são as ligações cruzadas entre esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas 

pluviais  

Desse modo, parte preponderante da solução que envolve toda a problemática 

descrita ao longo desta seção requer a adoção de sistemática limpeza das soluções 

individuais bem com exigir a implantação e manutenção de soluções individuais adequadas 

em edificações que atualmente não estejam em consonância com a legislação vigente. 

Por fim, conclui-se que apesar de todo o contexto exposto acima, a baixa concentração 

populacional na área urbana, a qual estima-se atualmente em torno de 900 pessoas, favorece 

a utilização de soluções individuais e por outro lado inviabiliza técnica e economicamente a 

utilização de sistemas coletivos, um vez que dificulta a diluição de custos e investimentos e a 

obtenção de ganhos de escala, podendo incorrer, no caso da adoção de um sistema coletivo, 

em um sistema tarifário custoso a ser cobrado dos usuários ou no subsídio de parte da 
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operação do sistema pelo orçamento público, assim como já ocorre atualmente com o serviço 

de abastecimento de água  

Deverão ser adotadas soluções que busquem efetivar as ações de limpezas periódicas 

das soluções individuais e a adoção da instalação adequada com o lançamento em sumidouro 

do esgoto tratado a fim de evitar contaminação cruzada dos sistemas de drenagem pluvial. 

Conforme já citado anteriormente, não há um órgão regulador dos serviços de 

saneamento básico no município. 

 

3.2.3.2 Aspectos financeiros 

 

Para os sistemas individuais (fossa, filtro e sumidouro) os custos de instalação, 

operação, manutenção e limpeza ficam a cargo de cada usuário. 

Segundo a Secretaria da Fazendo não há registros específicos de gastos que o 

município incorra com o setor, uma vez que a própria Prefeitura não presta o serviço de 

esgotamento sanitário. 

Por outro lado, a Prefeitura disponibiliza maquinário para escavar fossas mediante a 

existência e apresentação de projeto do sistema de esgotamento sanitário individual, podendo 

cobrar uma taxa para tal atendimento, entretanto não há um registro sistemático de custos 

com materiais, combustíveis e horas máquina, sendo todos estes custos lançados nas 

rubricas que representam a Secretaria Municipal de Obras, a qual realiza estas operações. 

 

3.2.4 Percepção social em relação ao esgotamento sanitário 

 

A percepção da população quanto ao esgotamento sanitário no município de Alto Feliz 

será tratada neste capítulo. A partir dos questionários de participação social aplicados pelos 

Agentes de Saúde foi possível elaborar alguns gráficos que demonstram a opinião da 

população no que diz respeito a situação atual do esgotamento sanitário local. 

Dessa forma, quanto aos aspectos relativos ao esgotamento sanitário em Alto Feliz, o 

questionário contemplou os seguintes quesitos: 

• Tipo de sistema de esgoto utilizado (Já apresentado anteriormente neste 

relatório) 

• Se havia problemas? (Sim/Não) 

• Se sim, quais problemas? (Lista de opções relacionadas ao serviço) 

• Que nota você daria para o serviço – de 1 a 10. 

• Campo para críticas, sugestões e observações. 
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Figura 77 – Parte do questionário de percepção referente ao serviço de esgotamento 
sanitário. 

 

 

É importante apresentar os resultados e análises de forma separada entre as zonas 

urbana e rural dadas as suas especificidades. 

 

3.2.4.1 Zona urbana 

 

Seguem os resultados da pesquisa relativos aos usuários da zona urbana em 

específico. 

Os gráficos e resultados relativos ao tipo de esgotamento sanitário utilizados pela 

população já foram apresentados anteriormente, no início desta seção, no conteúdo relativo 

à gestão. 

Os moradores da área urbana concederem uma nota média de 8,9/10 para o serviço 

de esgotamento sanitário, o que pode ser considerado uma ótima nota, que indica que há 

satisfação com a forma que o esgotamento sanitário vem sendo conduzido ou não haver 

problemas significativos. 

Por outro lado, quando perguntados se há problemas, ligeira maioria, 57,3% dos 

domicílios urbanos (63 famílias) declarou não haver problemas quanto ao esgotamento 
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sanitário, conforme Figura 78, sendo uma proporção de 35% dos moradores apontaram a 

existência de algum tipo de problema. 

 

Figura 78 – Percepção população: problemas com esgotamento sanitário? – Zona Urbana. 

 

 

Quanto aos tipos de problemas: dos que citaram a ocorrência de problemas, de um 

total de 39 famílias, 28 delas indicaram a ausência de rede de esgoto e 7 apontaram o cheiro 

proveniente de bueiros, como os principais problemas, de acordo com a Figura 79. 

 

Figura 79 – Percepção população: tipos problemas – esgotamento sanitário – Zona Urbana. 
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3.2.4.2 Zona rural 

 

Na área rural, os entrevistados opinaram e concederem uma nota média de 7,5/10 

para o serviço de esgotamento sanitário, menor do que a média da área urbana, e que pode 

ser considerada uma nota mediana. 

Como pode ser observado, em torno de 29,7% do total de entrevistados citaram a 

existência de problemas, conforme gráfico da Figura 80, boa parte da população não opinou. 

 

Figura 80 – Percepção da população: problemas com esgotamento sanitário? – Zona Rural. 

 

 

Conforme evidenciado na Figura 81 na sequência, destacam-se que do total de 71 

famílias que apontaram problemas, 62 citaram a ausência de rede de esgoto, o que demonstra 

um certo desconhecimento da população quanto às soluções adequadas de esgotamento 

sanitário, tendo em vista que rede coletora de esgotos é inviável nos meios rurais. 
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Figura 81 – Percepção da população: tipos de problemas – esgotamento sanitário – Zona 
Rural. 

 

 

 

3.2.5 Avaliação da situação atual através de indicadores de desempenho 

 

O objetivo desta seção é apresentar e avaliar a situação do serviço de esgotamento 

sanitário em Alto Feliz considerando uma série de indicadores de desempenho. 

Para tanto, considerando o conjunto já consolidado de indicadores estabelecidos 

através do Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e seleção dos 

indicadores mais importantes disponíveis na plataforma Painel de Saneamento1, tais foram 

adotados pelo Município como os principais indicadores a serem monitorados desde a revisão 

do PMSB assim como ao longo de toda a sua implementação. 

Sendo assim, a Tabela 41 demonstra a relação dos indicadores mais importantes para 

monitoramento da situação do serviço de esgotamento sanitário, apresentando os valores 

para Alto Feliz e, para efeito de comparação, os valores do estado do RS e a nível federal. 

 

 

 

                                                      

1 SNIS. Painel de Saneamento. Disponível em: 
http://appsnis.mdr.gov.br/indicadores/web/agua_esgoto/mapa-esgoto/. 
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Tabela 41 – Indicadores de desempenho do serviço de esgotamento sanitário 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN006 Tarifa média de esgoto (R$/m³) - 4,00 3,90 

IN004 Tarifa média praticada (R$/m³) 1,21  5,55 4,25 

IN003 
Despesa total com os serviços por m³ 
faturado (R$/m³) 

1,47 4,92 3,98 

IN101 Índice de suficiência de caixa (%) 94,83 115,32 117,63 

Indicadores operacionais 

IN015 Índice de coleta de esgoto (%) - - 60,27 

IN021 
Extensão da rede de esgoto por 
ligação (m/lig.) 

- - 10,09 

IN059 
Índice de consumo de energia 
elétrica em sistemas de esgotamento 
sanitário (kWh/m³) 

- - 0,27 

Indicadores de tratamento de esgoto 

IN016 Índice de tratamento de esgoto (%) - - 79,84 

IN046 
Índice de esgoto tratado referido à 
água consumida (%) 

- - 50,75 

Indicadores de atendimento 

IN024 
Índice de atendimento urbano de 
esgoto referido aos municípios 
atendidos com água (%) 

- - 63,18 

IN056 
Índice de atendimento total de 
esgoto referido aos municípios 
atendidos com água (%) 

- - 54,95 

Indicadores de qualidade 

IN082 
Extravasamentos de esgotos por 
extensão de rede (extrav./Km) 

- - 3,01 
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Tabela 41 – Indicadores de desempenho do serviço de esgotamento sanitário (continuação) 

Indicadores de empregados 

IN018 
Quantidade equivalente de pessoal 
total (empregado) 

10,08 - 229131,03 

IN102 
Índice de produtividade de pessoal 
total (equivalente) 
(ligações/empregado) 

90,56 - 370,62 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Quanto à tarifa média de esgoto IN006 como não há a prestação do serviço de 

esgotamento sanitário através de sistema coletivo, não há cobrança do serviço, os valores 

constantes ali tem relação com os valores do serviço de abastecimento de água tendo em 

vista que o SNIS trata os serviços de forma integrada em certos aspectos e indicadores. 

A grande maioria dos indicadores estão com valores zerados, pois como não há 

qualquer prestação de serviços pela Prefeitura ou por qualquer outra empresa ou companhia 

de saneamento não há dados disponíveis. 

Os indicadores que possuem valores, se devem ao SNIS trata-los em conjunto com 

água, portanto, se referem ao abastecimento de água, inclusive os indicadores de 

empregados IN018 e IN102. 
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3.2.6 Avaliação da situação das metas, programas e ações vigentes em 

esgotamento sanitário 

 

O objetivo desta seção é promover uma avaliação das metas e programas, projetos e 

ações estabelecidos na versão original do PMSB (2014) para o serviço de esgotamento 

sanitário, visando verificar a situação atual do seu alcance e/ou execução. 

Este diagnóstico da situação das metas e dos programas e ações tem por objetivo 

facilitar o processo de elaboração do novo plano de ação para a presente versão do PMSB, 

considerando o que já foi executado e o que ainda falta implementar. 

O PMSB estabeleceu para cada ação um prazo para sua implementação, os quais são 

identificados na Tabela 42, que inclui o período para implementação considerando a 

aprovação do PMSB em 2014, ou seja, quais os anos em que a ação deveria ter sido 

executada ou tem prazo para ainda ser executada ou a meta a ser alcançada. 

 

Tabela 42 – Categorias de prazos para as metas, programas e ações do PMSB 2014 

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Período para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2017 

Curto Prazo De 4 a 8 anos 2018 a 2022 

Médio Prazo De 9 a 12 anos 2023 a 2026 

Longo Prazo De 13 a 20 anos 2027 a 2034 

 

As seguintes metas em esgotamento sanitário, foram estabelecidas no PMSB 2014, 

conforme Tabela 43. 

Na sequência é feita uma análise e descrição sobre a situação de atendimento da meta 

com base no índice atual em 2022. 

 

Tabela 43 – Metas para o serviço de esgotamento sanitário do PMSB 2014 

Descrição da Meta Meta para 2022 
Situação em 

2022 

Universalização do sistema de esgotamento 
sanitário 

Curto Prazo – 

Manutenção do acesso universalizado e 
constante melhoria do sistema 

Médio e Longo 
Prazos 

– 

 

Para o serviço de esgotamento sanitário, quanto à primeira meta, não foi definida no 

PMSB 2014 uma meta quantitativa, porém como a mesma cita o termo “universalização” em 

sua concepção foi considerado um índice de 100%. Para estabelecer a situação em 2022, 
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adotou-se que a utilização de solução individual adequada (fossa séptica) para todas as 

economias no município, seria considerado como a universalização do esgotamento sanitário, 

portanto, segundo o Censo de 2010 seriam 73% de moradias com solução individual 

adequada. Por outro lado, se considerarmos a necessidade de limpezas periódicas dessas 

soluções individuais e que tais manutenções não vem ocorrendo na forma devida, podemos 

definir que a situação em 2022 é 0% (zero por cento). 

Para a segunda meta, relativa à manutenção do acesso universalizado, a meta para 

2022 não se aplica pois a mesma foi estabelecida para atendimento no médio e longo prazo. 

Além disso, considerando que atualmente o serviço ainda não se encontra universalizado, 

esta meta não pode ser considerada, pois trata da manutenção do mesmo ao longo dos 

prazos estabelecidos. 

Na fase de prognóstico as metas para o serviço serão revistas e reajustadas conforme 

as necessidades atuais. 

 

Quanto às ações para o esgotamento sanitário foram estabelecidas um total de 06 

ações específicas, as quais estão apresentadas na tabela a seguir, incluindo sua descrição, 

dados de investimento e prazo de implementação. 

Na mesma tabela, é promovida a análise da situação atual (em 2022) da 

implementação da ação, se já executada ou não, em andamento ou mesmo se a sua 

concepção e finalidades ainda se aplicam às necessidades do serviço em face ao diagnóstico 

atual e demandam de revisão. 
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Tabela 44 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de esgotamento sanitário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMSB 
2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

E1 - Controle e Fiscalização da 
Limpeza das Fossas Sépticas 

Contínuo 
R$ 60.060,00 

por ano 

– A ação previa ser executada de duas formas:  
* Pela fiscalização dos munícipes em que estes realizariam a contratação de 
empresas terceirizadas, ou 
* Pela execução pela própria prefeitura; 

– Nenhuma das opções foram efetivamente adotadas, apesar da fiscalização para 
implantação ocorrer, a fiscalização da limpeza periódica exige uma organização maior por 
parte da Prefeitura a qual não ocorreu. Da mesma forma, o município não implantou um 
sistema para executar a limpeza das fossas sépticas. 

E2 - Educação ambiental: A 
importância da limpeza das fossas 
sépticas 

Contínuo R$ 38.138,10 
– Não realizada nos termos do que estabelece a ação. 
– O investimento considerou a visita de um sociólogo em cada domicílio, ao longo dos 
anos do PMSB (20 anos) não sendo clara como deveria ser feito e o que ser abordado. 

E3 - Educação ambiental: Elaboração 
de manual de instalação e operação  
de fossas sépticas 

Emergencial 
(até 2016) 

R$ 4.420,20 

– Quanto à implantação das fossas sépticas, o município através de seu Setor Técnico 
promove a orientação dos usuários quanto aos procedimentos e exigências das soluções 
individuais adequadas, bem como da necessidade de limpeza das mesmas, porém não 
há um manual, portanto esta ação vem sendo executada em partes, e assim sendo não 
executada nos termos do que estabelece a ação. 

E4 - Lei Estabelecendo Sanções aos 
Proprietários de Lotes Não Ligados a  
Rede Coletora, Quando Existente 

Emergencial 
(até 2017) 

Zero – Não executada pois não há rede coletora de esgotos. 

E5 - Avaliação dos Cenários 
Propostos no Prognóstico 

Emergencial 
(até 2017) 

R$ 75.907,26 

– Esta ação previa a contratação de empresa especializada para um estudo de 
viabilidade técnica a fim de determinar qual a melhor solução de esgotamento sanitário 
no município, considerando a opção do sistema individual ou coletivo. 
– Ação não executada em virtude do alto investimento. Para sua execução se faz 
necessário a obtenção de recursos não onerosos a fim de evitar problemas com a 
sustentabilidade econômico-financeiro do serviço. 

E6 - Implantação de Sistema 
Adequado de Esgotamento Sanitário 

Médio Prazo 
(Entre 2021 

e 2024) 
R$ 3.094.808,00 

– Esta ação dependia da execução da Ação E5 acima, que seria a implantação da melhor 
solução com base no estudo em questão. 
– Portanto, uma vez que o citado estudo não foi executado não houve o andamento com 
esta ação. Além disso, o alto investimento e a disponibilidade de recursos inviabilizam no 
momento a execução da ação. 
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3.2.7 Análise crítica e principais deficiências diagnosticadas 

 

Em Alto Feliz o esgotamento sanitário é realizado através de soluções individuais em 

toda a geografia do município, áreas urbanas e rurais. 

Considerando tal solução adotada e mantida atualmente, pode-se citar como pontos 

fortes do esgotamento sanitário no município conforme segue. 

Mesmo apesar dos problemas quanto à falta de limpezas frequente das fossas 

sépticas e a falta de soluções adequadas em 25% das edificações, constata-se que não há 

problemas graves de contaminação de solo ou cursos hídricos no município oriundos do 

lançamento de esgotos domésticos in natura, assim como não se evidenciam situações de 

risco de saúde pública oriundos do esgotamento sanitário inadequado. 

Em função da baixa concentração populacional na área urbana, com um baixo número 

de habitantes, e uma dispersão de moradias na área rural, há possibilidade de uso de 

sistemas individuais como solução adequada de esgotamento sanitário, desde que instaladas 

devidamente e limpadas com frequência e regularidade. Além disso, o solo local não 

inviabiliza a utilização das soluções individuais, apresentando boa capacidade de infiltração 

de um modo geral, apenas em poucas regiões com baixa profundidade de solo. 

Como um ponto fraco da situação municipal, pode-se citar que a baixa concentração 

populacional na área urbana, possivelmente inviabiliza a utilização de soluções coletivas de 

esgotamento sanitário visto o alto investimento e custos de operação per capita dificultando a 

recuperação dos desembolsos e requerendo um sistema tarifário de valores unitários 

elevados para que possa ser alcançada a sustentabilidade econômico-financeiro do sistema 

ou subsídios do orçamento público a fim de manter a operação adequada. 

 

Quanto às deficiências do setor, foi elaborada a Tabela 45 a seguir. O objetivo da 

tabela é apresentar um resumo das principais deficiências atuais e revisadas, a fim concentrar 

esforços na próxima fase de revisão deste PMSB para estabelecer metas e ações que visem 

a contínua melhoria do serviço de abastecimento de água no município. 
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Tabela 45 – Principais deficiências do serviço de esgotamento sanitário. 

DEFICIÊNCIA / ANSEIO DESCRIÇÃO 

Baixo número de residências com 
solução individual adequada de 
esgotamento sanitário 

– Como pôde ser visto no diagnóstico, segundo dados do Censo IBGE 2010, aproximadamente 28% dos domicílios não 
possuem soluções individuais adequadas de esgotamento sanitário, portanto, trata-se de uma deficiência a ser sanada, 
uma vez que nos demais casos pode ocorrer o lançamento in natura de esgotos domésticos no solo. 

Falta de limpeza periódica das 
soluções individuais 

– As fossas sépticas são projetadas para trabalharem por um determinado tempo até que seja necessária a retirada do 
lodo formado para que continuem operando com eficiência e atendendo ao fim a que se destinam. 
– Tais soluções individuais de esgotamento sanitário carecem de manutenções e limpezas periódicas, conforme 
determina o projeto hidráulico-sanitário da obra, o que pode não estar sendo realizado pelos proprietários das mesmas 
na periodicidade recomendada, podendo acarretar no inadequado funcionamento da mesma devido à saturação do 
sistema, e por conseguinte o lançamento de esgoto doméstico in natura no solo. Mesmo as fossas rudimentares (poços 
negros) devido a causas diversas necessitam de constantes limpezas. 

Falta de controle e fiscalização das 
soluções individuais 

– Não há no município um cadastro das economias que possuem ou não soluções individuas adequadas. 
– Não há procedimentos de controle e fiscalização das fossas sépticas e de suas limpezas na frequência tecnicamente 
requerida. 
– Não há uma regulamentação específica e fiscalização visando a instalação de soluções individuais adequadas naquelas 
economias que não as possuem; 

Inexistência de sistema de coleta e 
tratamento de esgotos sanitários 

– Não há a presença de empresas devidamente licenciadas que atuem no serviço de esgotamento de fossas, na coleta, 
tratamento do esgoto sanitário e a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos resultantes dos processos de 
limpeza das fossas; ou, 
– Como opção, também não há um sistema próprio implantado e operado pelo titular dos serviços (o município) de coleta 
e tratamento de esgotos domésticos, com veículo adaptado para tal e que realize os procedimentos de esgotamento e 
manutenção das soluções individuais. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

O manejo de águas pluviais baseia-se na infraestrutura implementada para promover 

o escoamento de águas superficiais de forma a atender à necessidade local, promovendo o 

desenvolvimento urbano e sem prejuízos aos ativos públicos, à propriedade privada e à 

qualidade de vida. 

A presente seção tem por objetivo apresentar o diagnóstico revisado da situação do 

serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no município. 

 

3.3.1 Legislação aplicada à drenagem e manejo de águas pluviais 

 

A legislação que disciplina as posturas municipais, a prestação do serviço de 

drenagem e manejo de águas pluviais no município de Alto Feliz e os temas a eles correlatos, 

contemplando os níveis local, estadual e nacional, encontra-se a seguir relacionadas.  

 

Legislação Federal 

 

 Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico;  

(...)  

“Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais 

de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de 

retenção de água de chuva, bem como poderá considerar:  

I - o nível de renda da população da área atendida;  

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.”  

(...)  

 Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Estabelece a Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos;  

 Lei 4.771/65, que institui o Código Florestal;  

 Lei nº 6.938 de 31 de julho de 1981. Estabelece a Política Nacional de Meio 

Ambiente;  

 Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979. Rege o parcelamento do solo para 

fins urbanos;  

 Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934 - Código de Águas;  
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 Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 

Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.  

 Resolução CONAMA nº 004 de 1985. 

 

Legislação Estadual 

 

 Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. Estabelece a Política 

Estadual de Recursos Hídricos;  

 Lei Estadual nº 10.116, de 23 de março de 1994. Institui a Lei do 

Desenvolvimento Urbano, que dispõe sobre os critérios a requisitos mínimos 

para a definição e delimitação de áreas urbanas e de expansão urbana, sobre 

as diretrizes e normas gerais de parcelamento do solo para fins urbanos, sobre 

a elaboração de planos e de diretrizes gerais de ocupação do território pelos 

municípios e dá outras providências. 

 

Legislação Municipal 

 

 Lei Orgânica Municipal de 1993;  

 Lei n° 001, de 4 de janeiro de 1993, que adota, respectivamente, a legislação  

 

 Lei Orgânica Municipal de 1993.  

 Lei n° 001, de 4 de janeiro de 1993, que adota, re spectivamente, a legislação 

básica do munícipio de Feliz e dá outras providências;  

 Lei n° 057, de 23 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o parcelamento do 

solo para fins urbanos e a instituição de condomínios por unidades autônomas 

construídas por duas ou mais edificações destinadas a habitação unifamiliar ou 

coletiva, e dá outras providências;  

 Lei n° 153, de 25 de abril de 1996, que institui o código de obras e dá outras 

providências;  

 Lei n° 279, de 9 de dezembro de 1999, que institui o código de posturas do 

município e dá outras providências;  

 Lei n° 809, de 25 de março de 2010, que dispõe sob re o licenciamento 

ambiental e cria as respectivas taxas.  

 Lei n° 905, de 10 de abril de 2012, altera a lei m unicipal n° 279, de 09 de 

dezembro de 1999, que instituiu o código de posturas do município;   
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 Lei nº 917/2012, de 27 de agosto de 2012, que define o zoneamento ambiental 

do município de Alto Feliz e dá outras providências;  

 Decreto nº 1077, de 6 março de 2012, que institui os termos de referência e 

formulários para licenciamento ambiental e florestal;  

 Lei nº 1004, de 10 de julho de 2014, estabelece a Política Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1005, de 10 de julho de 2014, institui o Plano Diretor municipal e 

estabelece as diretrizes de desenvolvimento urbano no município de Alto Feliz. 

 Lei nº 1126, de 26 de dezembro de 2016, cria Marco Regulatório para as Áreas 

de Preservação Permanente definidas na Lei Federal nº 12.651/2012, define 

critérios de regularização fundiária em Zona Urbana Consolidada do Município 

de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Lei nº 1461, de 11 de março de 2021, dispõe sobre a limpeza de terrenos 

baldios de particulares e cria a taxa de conservação e limpeza de terrenos 

urbanos e baldios e dá outras providências. 

 Lei nº 1544, de 14 de fevereiro de 2022, altera dispositivos da Lei Municipal nº 

1.004, de 10 de julho de 2014 e dá outras providências.   

 Lei nº 1545, de 14 de fevereiro de 2022, cria o Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Alto Feliz e dá outras providências. 

 Decreto nº 1.984, de 04 de janeiro de 2022, declara Situação de Anormalidade, 

caracterizada como situação de Emergência decorrente da Estiagem e da Seca 

que assolam o Município de Alto Feliz-RS. 

 

 

3.3.2 Caracterização da drenagem urbana 

 

O sistema de drenagem pluvial urbana de Alto Feliz não apresenta problemas 

significativos e recorrentes. 

Conforme já destaca o PMSB 2014, a geografia da área urbana, situada em região 

topográfica mais elevada permite o escoamento adequado das águas pluviais, além disso não 

há cursos hídricos com alta vazão que cortam a área urbana, não ocorrendo assim situação 

de alagamentos ou inundações. 

O sistema de microdrenagem na área urbana de Alto Feliz é composto pelo conjunto 

de sarjetas, bocas de lobo e tubulações subterrâneas. 
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Sendo assim, pode-se considerar que todas as vias pavimentadas na área urbana 

estão contempladas com sistema de microdrenagem, no mínimo, sarjeteamento os quais 

conduzem as águas pluviais para outros sistemas de micro ou macrodrenagem existentes. 

Conforme demonstra a Tabela 46, o Município possui em sua área urbana uma 

extensão total de 14.634,2 metros, deste total 13.584 metros possuem pavimentação asfáltica 

ou em pavimento de concreto intertravado (paver), portanto, pode-se considerar que o sistema 

de drenagem possui uma abrangência de 92,8% da área urbana. 

 

Tabela 46 – Extensão das vias urbanas por tipo de pavimentação 

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO EXTENSÃO (m) % 

Asfalto 12.923,0 88,3% 

Pavimento intertravado 661,3 4,5% 

Chão batido/cascalhada 1.049,9 7,2% 

Total 14.634,2 100,0 

Fonte: Prefeitura Municipal de Alto Feliz, 2022. 

 

A Figura 82 apresenta um mapa das vias urbanas e a respectiva pavimentação, na 

qual contempla também as vias não pavimentadas, representadas pelas ruas de chão batido 

ou cascalhadas, as quais adota-se a premissa que não possui sistemas adequados de 

drenagem pluvial, totalizando apenas 7,2% do total de vias urbanas.  
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Figura 82 – Mapa das vias urbanas e cobertura com sistemas de microdrenagem 

 
Fonte: Departamento de Engenharia de Alto Feliz, 2022. 
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Sendo assim, especificamente na área urbana, o sistema de microdrenagem de Alto 

Feliz é composto por diversas estruturas físicas que complementam a rede de drenagem 

natural formada pelos corpos hídricos, as quais definem-se pela rede de drenagem artificial. 

Tais estruturas são basicamente constituídas por sarjetas, bocas-de-lobo, galerias pluviais e 

poços de visita, além de outras com menor relevância.   

As estruturas acima descritas, que dizem respeito a obras, compõem o sistema de 

drenagem artificial que tem a função de escoar as águas de chuva que não tem a capacidade 

de infiltrar no solo, em função da impermeabilização da superfície dada pelo aumento das 

edificações e infraestrutura urbana. No entanto, embora a implantação da rede de drenagem 

artificial melhore pontualmente os locais onde existem problemas críticos de alagamento, 

estas têm a tendência de transferir a inundação para os locais situados a jusante (na direção 

para onde o arroio escoa), justamente por aumentar a velocidade e a quantidade de água que 

chega nestas regiões, em menores intervalos de tempo.   

Conforme informações provenientes da Secretaria de Obras e Viação não há no 

município nenhum tipo de problema relacionado à macrodrenagem, não havendo situações 

de alagamentos e inundações. É evidente que, devido à localização em altitudes elevadas em 

relação ao Rio Caí e ao fato da existência de córregos de pequena expressão em relevo 

acentuado, que o município não esteja sujeito à inundações generalizadas.   

O sistema de macrodrenagem de Alto Feliz é formado exclusivamente por canais 

naturais de drenagem, dos quais se destaca o Arroio do Feliz por estar localizado na sede 

urbana do município. Não existem estruturas que caracterizam redes artificiais de 

macrodrenagem no município. 

Quanto à questão da manutenção dos sistemas, o corpo técnico e operacional da 

Secretaria de Obras e Viação possui maquinário e operadores que trabalham na manutenção 

dos sistemas de drenagem existentes, como limpeza e manutenção de bocas de lobo, limpeza 

e desobstrução de dutos de águas pluviais e limpeza de bocas de lobo e poços de visita. 

Esses serviços são realizados sem um planejamento específico, ou seja, as ações são 

realizadas por demanda, e não por intervenções periódicas 

Podem haver problemas pontuais na área urbana, cujas soluções fazem parte de 

soluções técnicas através de projetos específicos e não são do escopo do PMSB, cujo objetivo 

é ser um plano diretor para alterações macro no setor. 

Neste sentido é importante novamente citar a situação descrita no diagnóstico do 

esgotamento sanitário no que se refere às questões de ligações cruzadas de esgoto na rede 

de drenagem pluvial, assim como a falta de limpezas das fossas sépticas que impactam 

diretamente neste serviço e, por consequência, podem trazer incômodos à população, tais 

como cheiros em bocas-de-lobo e a ocorrência do problema citado na Rua Albino Jotz. Além 
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disso, o problema de estruturas de drenagens antigas e já consolidadas são um problema 

importante neste caso, mas que deverão ser tratadas no âmbito de projetos técnicos de 

engenharia para a solução dos casos específicos. 

 

3.3.3 Caracterização da drenagem nas áreas rurais 

 

No meio rural, a rede de drenagem basicamente é composta por sarjetas, bueiros e 

pontilhões. As sarjetas conduzem as águas pluviais até os cursos hídricos ou fundos de vale 

existentes, enquanto os bueiros ou pontilhões são obras destinadas a permitir a passagem 

livre das águas sob às estradas rurais. 

Sendo assim, as passagens de estradas sobre córregos pequenos são formadas por 

tubos de concreto (bueiros) e alguns pontilhões no município. 

Todas essas estruturas estão em ótimas condições, segundo a Secretaria de Obras, 

ocorrendo de vez em quando com precipitações mais intensas o entupimento de bueiros 

devido ao arraste e acumulo de galhos. Nestes casos, a população avisa a prefeitura e o Setor 

de Obras prioriza o problema e desloca uma máquina para fazer esta limpeza mesmo em dias 

de chuva, evitando que cause maiores transtornos à população. 

Segundo a mesma Secretaria de Obras e Viação, a manutenção das condições de 

trafegabilidade das estradas rurais são muito boas, que incluem o constante recapeamento 

com pedras e cascalhos, incluindo ações de capina e roçada em beiras de estrada, 

reconstrução de sarjetas e assim melhorando os resultados em drenagem. 

Não há casos de entupimentos ou transbordamentos devido ao subdimensionamento 

dos bueiros e galerias. 

De forma preventiva, o Setor de Obras realiza avaliações frequentes e na medida que 

verifica a necessidade vai implementando as melhorias requeridas, como por exemplo a 

substituição de tubulação menor para um diâmetro maior em bueiros com situações 

recorrentes de entupimento. 

Sendo assim, ressalta-se que no interior do Município não ocorrem problemas 

significativos quanto à drenagem das estradas rurais, cujas situações são resolvidas com a 

maior brevidade possível. 

No que se refere à áreas de risco, o município possui geografia bastante acidentada, 

com várias encostas, altas inclinações e diferenças de altitude, tendo assim todas as 

condições para que exista esse risco. 

No entanto, segundo informa o Setor de Fiscalização do município, nos últimos 20 

anos não houveram casos conhecidos de deslizamentos de encostas.  
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Conforme foi relatado no PMSB v2014, houve um deslizamento de terra ocorrido no 

ano 2000 que vitimou quatro pessoas no município na época. A Figura 83 mostra a situação 

em 2014 (ALTO FELIZ, 2014) da área onde ocorreu o deslizamento, a qual na época se 

encontrava recuperada pela vegetação. O local onde transcorreu o deslizamento situa-se 

entre Sete Colônias e Morro da Canastra, perto da divisa de Alto Feliz e São Vendelino. 

 

Figura 83 – Área onde ocorreu o deslizamento, no ano de 2000. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Alto Feliz, 2014. 

 

Conforme informado pela Prefeitura, não há ocupações irregulares de encostas por 

moradias ou outras edificações e a partir do fato ocorrido, há um cuidado maior pela população 

em realizar intervenções onde haja este risco, além de considerar as exigências ambientais 

para a implantação de empreendimentos ou obras que possam vir a impactar áreas com estas 

características ou que se enquadrem como áreas de preservação permanente. 

 

 

3.3.4 Aspectos operacionais, administrativos e financeiros 

 

Nesta seção são apresentados os principais aspectos relacionados à situação atual 

da gestão do setor do drenagem e manejo de águas pluviais em Alto Feliz.  
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3.3.4.1 Gestão dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 

 

Não há um órgão regular dos serviços de saneamento básico no município. 

Alto Feliz possui aprovado o Plano Diretor, através da Lei Municipal nº 1005, de 10 de 

julho de 2014 a qual estabelece ainda as diretrizes para o desenvolvimento urbano do 

município. 

O Município possui a Lei nº 153/1996 que estabelece o Código de Obras, assim com 

a Lei Municipal 057/93, que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos, cujos 

dispositivos legais determinam alguns regramentos para a implantação de drenagem e 

escoamento de aguas pluviais nas edificações. 

Para os novos loteamentos, o Setor Técnico exige a instalação e construção de 

sistemas de drenagem, baseado nas leis federais, estaduais e municipais que regram o 

parcelamento do solo urbano, prevendo que as redes de drenagem pluvial são de 

responsabilidade exclusiva do loteador, as quais deverão estar devidamente projetadas e 

instaladas para a aprovação do loteamento. 

De acordo com a Prefeitura de Alto Feliz, não há casos de ocupação irregular na 

margem de arroios no município. 

 

3.3.4.2 Aspectos financeiros 

 

Não existem rubricas específicas para o sistema de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais. As obras e manutenção da rede entram no orçamento geral da Secretaria de 

Obras e Viação.  

Também não existem incentivos fiscais para construção de reservatórios para 

amortecimento de vazões de novos condomínios. 

Não existem taxas cobradas pela Prefeitura para execução de serviços relacionados 

à drenagem e manejo de águas pluviais. 

 

3.3.5 Dados pluviométricos 

 

Para o dimensionamento correto de sistemas de drenagem, sejam eles urbanos ou 

rurais, torna-se imprescindível analisar os índices pluviométricos que incidem sobre uma 

determinada área. De acordo com dados obtidos junto ao Instituto Rio Grandense do Arroz, 

nos últimos 30 anos o município de Alto Feliz/RS registrou um índice de precipitação mensal 

que variou de 172,5 mm a 112,6 mm, conforme demonstram os dados da Figura 84. 
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Figura 84 – Dados pluviométricos médios registrados para o município de Alto Feliz/RS. 

 
Fonte: Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), 2022. 

 

De acordo com o gráfico da Figura 85, a máxima precipitação no município ocorre no 

mês de julho, enquanto as precipitações mínimas são no mês de março. 

 

Figura 85 – Precipitação média considerando os últimos 30 anos, para a região de Alto 
Feliz. 

 

Fonte: SOMAR Meteorologia, 2022. 
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3.3.6 Percepção social do serviço de manejo de águas pluviais 

 

Nesta seção é apresentada a percepção da população com relação ao serviço de 

manejo e drenagem de águas pluviais no Município de Alto Feliz. 

Os resultados foram obtidos com consulta à população através da Pesquisa de 

Percepção Social sobre o Saneamento Básico, explanada no Item 1.2.2 deste PMSB. 

Quanto à qualidade dos serviços prestados em manejo de drenagem pluvial, no 

questionário (mostrado na Figura 86) foi perguntado em cada família que participou da 

pesquisa: 

• Se havia problemas? (Sim/Não) 

• Se sim, quais problemas? (Lista de opções relacionadas ao serviço) 

• Qual o tipo de pavimentação do acesso/rua em frente à sua casa; 

• Que nota você daria para o serviço? (Nota de 1 a 10); 

• Campo para sugestões ou reclamações. 

 

Figura 86 – Parte do Questionário de Percepção referente ao serviço. 

 

 

Esta porção do questionário foi somente aplicado à população residente na zona 

urbana de Alto Feliz, o qual foi respondido por um total de 110 famílias, cujos dados e gráficos 

com os resultados estão apresentados a seguir. 

Os entrevistas que representaram a área urbana na amostra concederam uma nota 

média de 8,5/10 o que denota uma satisfação quanto às condições de operação do sistema 

de drenagem em Alto Feliz. 

Foi então perguntado sobre a existência de problemas com os serviços de drenagem 

de águas pluviais, a grande maioria dos usuários respondeu que não há problemas com o 
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serviço, que conforme pode ser visto Figura 87 representam 80,9% da amostra. Por outro 

lado, 14,5% (16 famílias) apontaram a ocorrência de algum tipo de problema. 

Do total de 16 famílias que apontaram a existência de problemas, 7 apontaram 

entupimentos e transbordamentos como principal problema enfrentado, sendo este o mais 

frequente dos problemas votados. 

É importante que a SMOV busque conhecer a realidade da situação destes 

entupimentos e transbordamentos citados por estes munícipes, uma vez que devem ser 

alguns problemas pontuais de acúmulos de água, já que não há conhecimento por parte do 

poder público de situações que envolvem grandes alagamentos com prejuízos ao patrimônio 

ou de risco à vida. 

 

Figura 87 – Percepção da população: problemas na drenagem pluvial – Zona Urbana. 
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Figura 88 – Percepção da população: tipos de problemas em drenagem pluvial – Zona 
Urbana. 

 

 

 

3.3.7 Avaliação da situação das metas, programas e ações vigentes em 

drenagem e manejo de águas pluviais 

 

O objetivo desta seção é promover uma avaliação das metas e programas, projetos e 

ações estabelecidos na versão original do PMSB (2014) para o serviço de drenagem e manejo 

de águas pluviais, visando verificar a situação atual do seu alcance e/ou execução. 

Este diagnóstico da situação das metas e dos programas e ações tem por objetivo 

facilitar o processo de elaboração do novo plano de ação para a presente versão do PMSB, 

considerando o que já foi executado e o que ainda falta implementar. 

O PMSB estabeleceu para cada ação um prazo para sua implementação, os quais são 

identificados na Tabela 47, que inclui o período para implementação considerando a 

aprovação do PMSB em 2014, ou seja, quais os anos em que a ação deveria ter sido 

executada ou tem prazo para ainda ser executada ou a meta a ser alcançada. 
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Tabela 47 – Categorias de prazos para as metas, programas e ações do PMSB 2014 

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Período para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2017 

Curto Prazo De 4 a 8 anos 2018 a 2022 

Médio Prazo De 9 a 12 anos 2023 a 2026 

Longo Prazo De 13 a 20 anos 2027 a 2034 

 

Apenas uma meta em drenagem e manejo de águas pluviais foi estabelecida no 

PMSB 2014, a qual é apresentada na Tabela 48. 

Na sequência é feita uma análise e descrição sobre a situação de atendimento da meta 

com base no índice atual em 2022. 

 

Tabela 48 – Meta para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais do PMSB 2014 

Descrição da Meta Meta para 2022 
Situação em 

2022 

Índice de cobertura domiciliar por sistema de 
microdrenagem 

85% n/d¹ 

¹ metodologia para cálculo não disponível, conforme explicado a seguir. 
 

A meta estabelecida no PMSB 2014 visa mensurar a cobertura domiciliar por sistema 

de microdrenagem, de acordo com a própria declaração da meta. Contudo, no relatório 

original não foi informada a metodologia de cálculo, respectiva fórmula e variáveis, não sendo 

possível assim calcular o valor do índice neste ano de 2022, também não foi possível 

encontrar um indicador no SNIS que pudesse suprir exatamente o objetivo da meta. 

Sendo assim, considerando o citado acima, na fase de prognóstico esta meta deverá 

ser revista e reajustada visando possibilitar o seu cálculo e monitoramento das necessidades 

deste serviços de saneamento básico. 

 

Quanto às ações para a drenagem e manejo de águas pluviais foram estabelecidas 

um total de 05 ações específicas no PMSB 2014, as quais estão apresentadas na tabela a 

seguir, incluindo sua descrição, dados de investimento e prazo de implementação. 

Na mesma tabela, é promovida a análise da situação atual (em 2022) da 

implementação da ação, se já executada ou não, em andamento ou mesmo se a sua 

concepção e finalidades ainda se aplicam às necessidades do serviço em face ao diagnóstico 

atual e demandam de revisão. 
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Tabela 49 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMSB 
2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

D1 - Elaboração de um Cadastro 
Completo Georreferenciado do 
Sistema de Drenagem Urbana 

Emergencial 
(Até 2017) 

R$ 705,27 

– Não executado nos termos do definido no PMSB. 
– O investimento estabelecido no PMSB 2014 está bastante subestimado em demasia, 
pois o custo para contratação de uma equipe para desenvolvimento deste trabalho 
poderá ser muito maior, considerando a execução nos termos da concepção original da 
mesma. 
– O município vem desenvolvendo projetos de pavimentação e reforma de vias da área 
urbana e com isso vem “acumulando” plantas e cadastros das estruturas novas e também 
reformadas e o conjunto destas plantas poderão a vir a se tornar um cadastro único, sem 
necessidade de retrabalhos. 
– Portanto, esta ação poderá ser mantida porém alterada para o formato descrito acima. 

D2 - Elaboração de um Plano de 
Manutenção e Limpeza Periódica do 
Sistema de Drenagem 

Curto Prazo 
(Entre 2018 

e 2021 
Zero 

– Não executado. Não foi elaborado este plano de limpeza periódica. 
– Segundo a SMOV, não há necessidade deste plano, pois problemas com alagamentos e 
entupimentos são raros, e que o município age imediatamente caso ocorram problemas 
em drenagem e que as equipes de obras e de limpeza urbana fazem um trabalho de 
prevenção, removendo resíduos, galhos e quaisquer outros que possam obstruir os 
sistemas. 
– A drenagem urbana não é um problema no município, dado sua situação topográfica e 
por não haver grandes cursos hídricos que cortam a zona urbana; 
– Apesar de não haver um plano escrito de manutenção, segundo a Secretaria de Obras 
há um planejamento da execução dos serviços que envolve a verificação das estruturas 
diversas tanto na área urbana como nas áreas rurais durante capinas, roçadas de beira 
de estradas municipais e de manutenção das vias rurais. 

D3 – Revisão do Zoneamento 
Ambiental do Município 

Curto Prazo 
(Entre 2018 

e 2021) 
R$ 39.299,20 

– Esta ação não foi executada nos termos do que estabelece o PMSB 2014.  
– O Município possui o Plano Diretor e sua Política Municipal de Meio Ambiente aprovada 
e em pleno funcionamento; 
– Considerando o descrito supra, o Município considera não ser mais necessário esta ação, 
uma vez que o Plano Diretor cobre tal necessidade com maior eficiência. 
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Tabela 49 – Ações estabelecidas no PMSB 2014 – Ações para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais (continuação) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA AÇÃO 
DO PMSB 2014 

PRAZO 
EXECUÇÃO 

(PMSB 
2014) 

INVESTIMENTO 
ESTIMADO 

(PMSB 2014) 

SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO 
EM 2022 

D4 - Educação Ambiental: Mobilização 
Social em Torno da Problemática  
dos Resíduos Sólidos que Obstruem o 
Sistema de Drenagem. 

Contínuo R$ 20.000,00 

– Não realizada. 
– o investimento considerou a visita de um educador ambiental ao longo de 3 meses para 
realização do trabalho. 
– no entanto, o Comitê Executivo acredita que isto é uma tarefa contínua a ser feita pelos 
educadores do município no longo prazo e deve ser inserido dentro de um programa de 
educação ambiental integrado. 

D5 - Complementação do Sistema 
Viário com Sistema de Escoamento de  
Águas Pluviais 

82% a prazo 
emergencial, 
85% a curto 
prazo, 92% 

a médio  
prazo e 

100% longo 
prazo 

R$ 2.208.500 

– Esta ação vem sendo executada nos termos que estabelece o PMSB 2014, pois o 
município vem ampliando seu sistema viário pavimentado ao longo dos últimos anos, 
estando atualmente com 92% de índice de pavimentação das vias urbanas, atendendo 
com antecipação à meta estabelecida no prazo de execução. 
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3.3.8 Resumo das principais deficiências diagnosticadas 

 

Conforme citado ao longo deste Diagnóstico, em Alto Feliz não há grandes problemas 

quanto ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais em toda a geografia do município, 

incluindo zona urbana e rurais, conclui-se assim que há demandas muito significativas, tendo 

em vista que a baixa densidade populacional associada a uma topografia relativamente 

favorável para o escoamento das águas pluviais dificulta a ocorrência de alagamentos 

pontuais ou inundações generalizadas causadas pelo extravasamento da calha nos corpos 

hídricos. 

Pode-se citar assim como principais pontos fortes em drenagem e manejo de águas 

pluviais conforme segue abaixo. 

Não há a ocorrência recorrente de problemas com alagamentos e nem alagamentos 

na área urbana. A baixa concentração populacional e, por conseguinte, o baixo índice de 

impermeabilização da área urbana favorecem ainda esta condição. 

A geografia da área urbana é favorável por situar-se em cota mais elevada que seu 

retorno, favorecendo assim o escoamento das águas pluviais, além de não possuir cursos 

hídricos de maior porte que atravessam a mesma. 

Além disso, há boa disponibilidade de sistemas de drenagem na área urbana, tanto da 

micro como da macrodrenagem. 

Na área de gestão e planejamento, o município possui arcabouço jurídico atualizado e 

suficiente, contemplando o Plano Diretor Municipal, o código de obras e de parcelamento do 

solo, o zoneamento ambiental, política municipal de meio ambiente assim como o presente 

PMSB revisado. 

Além disso, não existem situações de ocupação irregular na margem dos corpos 

hídricos, o que torna mais fácil a aplicação de leis voltadas à correta expansão urbana no 

território municipal. 

É um ponto forte ainda as ações constantes, preventivas e de rápida resposta, que o 

município realiza na manutenção dos sistemas de drenagem visando à manutenção das vias 

rurais, desentupimento de bueiros e pontilhões, capeamento com cascalho ou pedras britas e 

a recuperação de sarjetas, visando evitar a ocorrência de maiores problemas quanto à 

drenagem e manejo de águas pluviais dessas regiões. 

Quanto às deficiências do setor, foi elaborada a Tabela 50 a seguir. O objetivo da 

tabela é apresentar um resumo das principais deficiências atuais e revisadas, a fim concentrar 

esforços na próxima fase de revisão deste PMSB para estabelecer metas e ações que visem 

a contínua melhoria do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais no município. 
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Tabela 50 – Principais deficiências do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais. 

DEFICIÊNCIA / ANSEIO DESCRIÇÃO 

Falta de cadastro técnico dos 
sistemas de drenagem da rede 
implantada 

– Não há no município o Cadastro Técnico dos sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais.  
– Este cadastro é importante como um ferramenta adicional para uma boa gestão do serviço, sendo fundamental sua 
organização e montagem para promover ações conscientes e eficientes no futuro. 

Possível existência de soluções 
individuais de esgotamento sanitário 
ligadas na rede de drenagem 

– Conforme citado ao longo deste diagnostico, em especial, dos serviços de esgotamento sanitário e drenagem e manejo 
de águas pluviais, há a possibilidade de que algumas edificações estejam lançando esgoto sanitário não tratados 
diretamente na rede pluvial. Dever-se-á buscar identificar estas edificação e exigir a adequação. 
– Além disso, a falta de limpeza e manutenção das fossas sépticas é um agravante ao sistema pluvial, pois sem a devida 
manutenção ocorre a redução da eficiência do tratamento realizado pelas fossas, vindo a causar o lançamento de esgotos 
não devidamente tratados no sistema pluvial. Sendo assim, a implantação de ações em esgotamento sanitário deverão 
ter como reflexo a melhoria no serviço de drenagem. 

Necessidade de contínua ampliação 
do atendimento com sistemas de 
drenagem 

– Há algumas vias urbanas ainda não pavimentadas e por isso não contam na maioria das vezes de estruturas de 
drenagem adequadas. 
– O índice atual de vias não pavimentadas na área urbana é de 7,2%, ou seja, um índice satisfatório, porém considerando 
buscar a universalização do serviço, faz-se necessário galgar a meta de 100%.  
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4. PROGNÓSTICO DO PMSB 

 

O Diagnóstico consiste em parte imprescindível de um planejamento, pois é através 

deste que são identificadas as deficiências, necessidades e oportunidades de melhoria na 

gestão e operação dos serviços de saneamento básico. 

No entanto, o planejamento que forma a essência de um Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) começa a tomar forma é na etapa de Prognóstico, quando se 

inicia, a partir do conhecimento da situação atual, a prospecção das soluções mais eficientes 

e eficazes para sanar carências e deficiências tendo como objetivo mor o alcance da 

universalização do saneamento básico no município. 

Neste capítulo é assim apresentado o conteúdo revisado para o prognóstico dos 

serviços de saneamento básico de Alto Feliz, construído a partir dos debates entre 

administração municipal, Comitê Executivo, Conselho Municipal de Saneamento Básico, 

técnicos e população, contemplando o seguinte: 

 Gestão e prestação dos serviços: serão apresentadas as alternativas 

disponíveis para a forma de atendimento dos usuários na prestação dos 

serviços para cada eixo do saneamento básico e a definição feita pelo titular 

do modelo adotado, a partir das quais os objetivos e metas, programas e ações 

serão construídos. 

 Prospectivas técnicas: determinada pela projeção populacional, projeções 

de demanda e a avaliação de atendimento à referida demanda para o 

horizonte de planejamento do PMSB; 

 

Vale lembrar que o Prognóstico para o serviço de manejo de resíduos sólidos e limpeza 

pública urbana está inserido exclusivamente no Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) revisado de forma conjunta e concomitante com este PMSB, 

estando contemplado neste relatório somente os demais eixos do saneamento básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais. 

Na sequência ao Prognóstico, a partir de todo o debate e conteúdo construído nesta 

etapa de revisão, foram então pactuados os objetivos e metas para o horizonte de 

planejamento do PMSB e na sequencia são apresentados os Programas, Projetos e Ações 

estabelecidos para o saneamento básico e demais conteúdos relacionados ao Plano. 
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4.1. GESTÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO  

 

O titular dos serviços de saneamento básico, dentro das atribuições de planejamento 

que constituem em suma este PMSB, precisa definir a modelo de prestação dos serviços de 

saneamento básico, das formas e condições do serviço a ser prestado, entre outros aspectos. 

Desse modo, o objetivo desta seção é apresentar as alternativas avaliadas na revisão 

deste PMSB e o modelo como a forma de atendimento aos usuários na prestação dos serviços 

para cada eixo do saneamento básico, a partir das quais os objetivos e metas, programas e 

ações foram construídos. 

 

4.1.1. Abastecimento de água 

 

Em Alto Feliz, a prestação do serviço de abastecimento de água é direta, ou seja, é 

realizada pelo próprio titular, através de órgão da administração municipal. 

Assim sendo, um dos objetivos desta seção é apresentar brevemente a avaliação 

realizada quanto à forma de prestação do serviço de abastecimento de água no município e 

a decisão sobre o modelo adotado. 

Nesse contexto, foram duas alternativas analisadas durante o processo de revisão do 

conteúdo relativo ao planejamento do saneamento básico quanto ao modelo de prestação de 

serviço, conforme descritas a seguir: 

a) Concessão do serviço de abastecimento de água: possibilidade da 

concessão da prestação de serviços para a empresa pública CORSAN; 

b) Prestação direta pelo titular: prestação do serviço de abastecimento de água 

é realizada diretamente por órgãos da administração municipal aos usuários.  

 

Alguns aspectos principais relativos à situação atual do serviço de abastecimento de 

água foram consideradas nesta análise. 

Em primeiro lugar, é importante destacar a infraestrutura em abastecimento de água a 

qual atende à 100% da área urbana e com redes de distribuição que alcançam 50% dos 

domicílios da área rural, perfazendo mais de 78% da população. 

A qualidade da água fornecida é muito boa: há tratamento da água com adição de 

cloro e flúor em todos os sistemas, as análises de água são realizadas com frequência 

adequada as quais atestam resultados dentro dos padrões de potabilidade em mais de 97% 

das amostras. 
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A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, possui estrutura e pessoal 

específicos para o atendimento do serviço de abastecimento de água, dando prioridade às 

ações operacionais e de manutenção que visam garantir a continuidade do fornecimento de 

água, em especial às áreas rurais. 

Desse modo, apesar dos problemas de manancial descritos no diagnóstico, em 

decorrência das situações de estiagens prolongadas, de uma forma geral, constata-se que 

operacionalmente a qualidade do serviço é muito boa. 

Outro aspecto analisado no atual momento se refere à comparação dos níveis 

tarifários entre a concessionária Corsan e a realizada pela Prefeitura Municipal, cuja Tabela 

51 a seguir demonstra a referida avaliação: 

 

Tabela 51 – Comparação nível tarifário Corsan x Prestação direta 

 

 

Conforme pode ser visto na análise supra, para um consumo médio por economia 

residencial por mês de 9,2 m³, o valor médio da tarifa se o serviço fosse prestado pela 

CORSAN resultaria em uma média R$ 9,53 por metro cúbico, enquanto o sistema tarifário de 

Alto Feliz resultaria para o mesmo consumo mensal numa tarifa média de R$ 8,30, sendo 

assim havendo uma diferença para maior na média de mais de 15% por m³ consumido. 

 

Quanto à forma de prestação de serviço de abastecimento de água adotada 

 

Considerando assim o exposto acima, a avaliação feita pela municipalidade é de que 

esta possui totais condições de seguir prestando o serviço diretamente, incumbindo-se de 

dar andamento aos programas de governo necessários para solução de todos os déficits 

identificados no diagnóstico, o que certamente elevará ainda mais o nível de qualidade do 

serviço. 

Além de todo o exposto acima, durante o processo de avaliação da gestão aqui 

elaborada, foi levado em consideração as incertezas atuais sobre o futuro da empresa pública 

CORSAN, em decorrência da Lei Estadual nº 15.708/2021, que autoriza o Estado do RS a 

PREÇO SERVIÇO CONSUMO VALOR DA

BASE BÁSICO m³/mês CONTA

BÁSICA RESIDENCIAL B 6,29R$        29,81R$      9,20            87,68R$      9,53R$        

Residencial Entre 0 e 10 m³ 4,73R$        32,80R$      9,20            76,32R$      8,30R$        

15%

TARIFA CATEGORIA TARIFA/m³

Diferença Percentual a maior
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promover medidas de desestatização da referida companhia estadual, o que inviabiliza 

prospectar o futuro de uma possível concessão nestas condições. 

Ademais, a necessidade de um estudo que comprove a viabilidade técnica e 

econômico-financeira, conforme estabelece o Inciso II do Art. 11, e dada a situação de 

autossuficiência financeira atual foram levadas em conta para a decisão supra, uma vez que 

possivelmente a elaboração de um estudo nas condições atuais demonstrará a inviabilidade 

da concessão. 

Dessa forma, ratifica-se a prestação do serviço de abastecimento de água realizado 

sob responsabilidade do titular, através da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Decisão 

esta que foi aprovada em audiência pública e tem influência a partir desta versão do PMSB e 

estendendo-se a médio prazo, podendo ser reavaliada se houver necessidade e 

principalmente nos termos da revisão deste PMSB. 

Por fim, de modo a corroborar o que já foi citado acima, apesar de qualidade do serviço 

prestado e os níveis tarifários que são menores para o consumidor, o setor atualmente não 

encontra condições de autossuficiência econômico-financeiro mediante a cobrança de tarifas 

pela prestação do serviço. Neste sentido, de acordo com os princípios da PNSB, o processo 

de uma possível delegação para a Corsan deveria ser avaliada quanto à sua viabilidade 

técnica e econômica nos termos do Art. 11 da Lei 11.445/2007, dada a situação atual de falta 

de sustentabilidade, o baixo número de habitantes na área urbana e os investimentos 

necessários para a universalização do serviço na área rural, o que dificulta a recuperação de 

custos e dos investimentos necessários. 

 Sendo assim, é imprescindível que o Município implemente os programas, projetos e 

ações para que a sustentabilidade econômico-financeira seja alcançada de acordo com o 

planejamento pactuado neste PMSB. 

 

4.1.2. Esgotamento sanitário 

 

Conforme pode ser constatado no Diagnóstico revisado deste PMSB, no Município são 

utilizados as soluções sistemas individuais como sistema de esgotamento sanitário, as quais 

incluem fossas sépticas adequadas, mas também as fossas rudimentares, popularmente 

chamadas de “poços negros”, que ocorrem principalmente em domicílios mais antigos. 

De modo a facilitar o entendimento é importante destacar quais são, de um modo geral, 

as formas adequadas de esgotamento sanitário, demonstradas na Figura 89. 
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Figura 89 – Formas adequadas de coleta e tratamento de esgotos domésticos 

 

 

Explica-se resumidamente cada método de esgotamento sanitário: 

 O sistema coletivo compreende um conjunto de condutos e tubulações que 

possibilitam a coleta e transporte de todo o esgoto sanitário gerado na 

comunidade até uma estação de tratamento de esgotos (ETE) central; 

 Como soluções individuais adequadas entende-se a utilização de tanques 

sépticos (comumente chamada de fossa séptica) dimensionada tecnicamente 

de acordo com ABNT NBR 7229:1993 e NBR 13969:1977, entre outras normas 

correlatas, a qual realiza o tratamento do esgoto doméstico intra-lote (ou seja, 

no próprio imóvel gerador) assim como a disposição final do efluente tratado 

em poço sumidouro através da infiltração em solo; 

 

Considerando assim a situação atual em Alto Feliz, é imprescindível caracterizar se os 

sistemas individuais configuram uma solução individual ou um serviço público de esgotamento 

sanitário. 

Primeiramente, vale mencionar o que cita o Art. 5º da Política Nacional de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007): 

 

Art. 5º Não constitui serviço público a ação de saneamento executada por 
meio de soluções individuais, 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. 

 

Deve então ser caracterizado o que é considerado serviço público de esgotamento 

sanitário pela legislação em vigor. O Art. 3º-B da Lei nº 11.445/2007, o qual foi incluído pela 

Lei nº 14.026/2020, a qual estabeleceu o Novo Marco Legal do Saneamento no país, 

estabelece: 

Art. 3º-B. Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário aqueles 
constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades:          (Incluído 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - coleta, incluída ligação predial, dos esgotos sanitários;          (Incluído pela 
Lei nº 14.026, de 2020) 
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II - transporte dos esgotos sanitários;    (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - tratamento dos esgotos sanitários; e       (Incluído pela Lei nº 14.026, de 
2020) 

IV - disposição final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da 
operação de unidades de tratamento coletivas ou individuais de forma 
ambientalmente adequada, incluídas fossas sépticas.          (Incluído pela 
Lei nº 14.026, de 2020). [grifo nosso] 

 

Sendo assim, em face aos dispositivos legais expostos acima, o esgotamento sanitário 

realizado através de soluções individuais por si só não se caracteriza como um serviço 

público, no entanto, para que os tanques sépticos funcionem adequadamente, são 

necessárias manutenções e limpezas frequentes, as quais devem ser realizadas por veículos 

com equipamentos de esgotamento adequados. Dessa forma, considerando que tais limpezas 

frequentes venham a ser realizadas por um terceiro (público ou privado) e considerando o que 

estabelece a Lei nº 11.445/2007 acima e seus regulamentos, entende-se que neste modelo 

as soluções individuais caracterizam-se como um serviço público, pois cabe ao Poder 

Público neste caso, no mínimo, o controle e disciplina sob sua operação, assim como, 

em função da necessidade de frequente limpeza, sobre o regramento e fiscalização do 

transporte e disposição final dos esgotos extraídos das mesmas. 

 

Considerando assim os dispositivos legais e conceitos apresentados em que define os 

sistemas individuais como um serviço público. 

Considerando que o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB que em suas 

metas enquadra os sistemas individuais (fossa séptica, filtro e poço sumidouro) como solução 

adequada de esgotamento sanitário, principalmente para pequenos municípios. 

O município de Alto Feliz decide que o objetivo a partir desta versão do PMSB é a 

universalização do acesso ao esgotamento sanitário através de soluções individuais 

adequadas para a totalidade da área geográfica do município buscando estimular e 

facilitar a disponibilidade local ou regional de sistema de coleta, limpeza e tratamento dos 

esgotos e lodos oriundos de tais sistemas individuais. 

 

Neste momento é importante relembrar, de acordo com o constatado no Diagnóstico, 

que não existe no município um sistema de esgotamento de fossas, incluindo e o transporte 

e tratamento dos esgotos domésticos. Quando há a necessidade de limpeza das fossas 

rudimentares ou tanques sépticos existentes, os munícipes devem contratar empresas 

terceirizadas de outros municípios, cujo destino do lodo esgotado não é de conhecimento da 

municipalidade. 
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Quanto à forma de prestação de serviço de esgotamento sanitário adotada 

 

Considerando a decisão acima da adoção das soluções individuais como forma de 

prestação de serviço de esgotamento sanitário no município, caracterizadas como um serviço 

público. 

Considerando que, para que o serviço de esgotamento sanitário seja eficiente, os 

munícipes deverão ter à sua disposição um sistema de esgotamento e limpeza dos tanques 

sépticos (e das fossas rudimentares enquanto existirem) através de veículos limpa-fossa com 

o respectivo encaminhamento dos esgotos e lodos para unidades de tratamento, sendo que 

cada um destes processos deverão estar devidamente licenciados no órgão ambiental 

competente. 

 

Sendo assim, o Município de Alto Feliz toma a decisão de ser o facilitador, 

fiscalizador e regulador do serviço de esgotamento sanitário incluindo das ações que 

envolvem a sua operacionalização nos termos do descrito no parágrafo anterior. 

Como facilitador o município irá buscar alternativas de empresas terceirizadas da 

região e, se for necessário, estabelecer contratos de terceirizações ou convênios, de modo a 

tornar mais em conta o custo do serviço para a população. 

Como fiscalizador e regulador caberá ao município a tarefa de fiscalizar o cumprimento 

das responsabilidades dos usuários e das empresas prestadoras de serviços envolvidas 

nestas ações de saneamento. 

Não haverá ações de operacionalização de qualquer uma das etapas que envolvem o 

esgotamento sanitário de fossas e o destino final dos esgotos e lodos, cabendo ao município 

apenas as funções descritas acima e elencadas abaixo, sendo a forma de prestação de 

serviços de remoção de lodo das fossas, o transporte e o destino final definidos como 

de natureza privada. 

 

Sendo assim, considerando a adoção de soluções individuais como o sistema de 

esgotamento sanitário, se faz necessário estabelecer as responsabilidades compartilhadas 

entre todos os envolvidos sobre as atividades que constituem este serviço público essencial 

para o seu adequado funcionamento. 

Para tanto, serão adotadas pelo município as orientações do Grupo de Trabalho: 

Soluções Individuais de esgotamento sanitário – MP/RS, Corsan, Agergs, Funasa, Fepam, 

SOP, as quais estão apresentadas abaixo e, sem prejuízo de outras estabelecidas na 

legislação em vigor ou no próprio documento e que não estejam elencadas abaixo, 

constituem-se nas principais responsabilidades dos usuários, do poder público e prestadores 

de serviços: 
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a) Quanto à responsabilidade dos usuários: 

Os usuários detentores de soluções individuais terão como responsabilidade o 

seguinte, o que será objeto de fiscalização contínua pela Prefeitura Municipal: 

i. Implantar as soluções individuais seguindo as Normas Técnicas ABNT e Projeto 

Civil/ART com a devida aprovação junto ao departamento responsável na 

Prefeitura Municipal; 

ii. Realizar o cadastro da solução individual no município;  

iii. Seguir a recomendação de manutenção e limpezas periódicas conforme o projeto 

técnico de sua solução individual, requerendo da Prefeitura Municipal a referida 

limpeza na frequência recomendada; 

iv. Instalar a solução individual em lugar de fácil acesso ao veículo limpa-fossa e 

também observar possível ligação futura ao sistema coletivo se este vier a ser 

instalado futuramente, ao qual será obrigatório sua ligação, procedendo a 

desativação do equipamento; 

v. Serão privilegiadas na implantação das soluções individuais a disposição do 

efluente tratado em solo, e quando não possível, será permitido o lançamento na 

rede de drenagem, de acordo com o que recomenda o projeto técnico e as normas 

vigentes; 

vi. A tubulação de tanques e pias deverão estar conectadas em caixas de gordura 

antes do tanque séptico, o que é obrigação dos usuários em providenciar a sua 

instalação, bem como promover a limpeza frequente desses dispositivos. 

 

b) Responsabilidade do poder público no controle das ações de saneamento: 

No que se refere à responsabilidade do poder público municipal como fiscalizador e 

regulador do serviço de esgotamento sanitário através das soluções individuais, que 

constituem a primeira fase acima explicada, as seguintes ações serão estabelecidas para o 

exercício de tal função: 

i. Regulamentar a obrigação pelos usuários de instalar a respectiva solução 

individual, de acordo com as normas e projeto técnico, e da obrigatoriedade da 

realização de limpeza periódica na frequência recomendada em projeto; 

ii. Fiscalizar e exigir a instalação das soluções individuais de acordo com o projeto 

aprovado na Prefeitura, bem como da instalação das caixas de gordura conforme 

descrito no Item VI da alínea (a) supra; 

iii. Instituir e manter atualizado Cadastro das Soluções Individuais, incluindo uma 

rotina de fiscalização; 
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iv. Exigir comprovação da limpeza periódica quanto o serviço não for realizado pela 

Prefeitura Municipal, devendo manter atualizado cadastro de empresas 

prestadoras deste serviço. 

 

c) Responsabilidade do poder público na operacionalização dos serviços: 

Uma vez definidas as responsabilidades dos usuários acima e montado o cadastro das 

fossas sépticas e prestadores de serviço de esgotamento sanitário para o controle da limpeza 

periódica das soluções individuais, o município deverá: 

i. Todas as funções do Item (b) anterior serão continuadas nas atividades 

fiscalizatórias, buscado assegurar o seu cumprimento; 

ii. Regulamentar a obrigatoriedade da limpeza das soluções individuais na 

periodicidade recomendada; 

iii. Regulamentar a forma da prestação do serviço de remoção, transporte e destino 

final do lodo removido das fossas sépticas; 

iv. Elaborar e manter atualizado um cadastro das empresas de limpa-fossas que 

vierem a operar no município, exigindo todas as licenças e alvarás cabíveis para 

cada uma das operações do serviço (remoção, transporte, tratamento e destino 

final); 

 

Se necessário e possível, considerando que geralmente o custo para este serviço de 

esgotamento de fossas é elevado, deverá o município considerar o estabelecimento de 

convênios com empresas do ramo limpa-fossa visando reduzir o custo do serviço. 

 

Para que tais responsabilidades sejam cumpridas deverão ser editadas as devidas 

normas e regulamentos respectivos e no âmbito da revisão deste PMSB estabelecidos os 

programas, projetos e ações respectivos para que seja providenciada a devida estruturação 

do setor para o devido controle e fiscalização objeto desta seção. 

Destaca-se ainda a obrigatoriedade da implantação das soluções individuais 

adequadas, de acordo com as normas técnicas vigentes e com base em projetos técnicos, 

bem como a necessidade de cadastramento das soluções individuais existentes e o respectivo 

controle das limpezas efetuadas pelos usuários detentores das mesmas, sendo estes últimos 

os principais responsáveis pela promoção e solicitação das limpezas na frequência 

tecnicamente projetada para a solução individual. 
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4.1.3. Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

A gestão e prestação do serviço de manejo de águas pluviais é responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Obras e Viação, cujas atribuições são: a instalação, manutenção e 

limpeza do sistema de drenagem urbana bem como a construção e manutenção das estradas 

rurais e o respectivo cuidado com a drenagem pluvial das mesmas. 

Na revisão do Diagnóstico deste PMSB verificou-se que não há problemas graves 

quanto ao serviço de drenagem e manejo de águas pluviais em Alto Feliz, não havendo pontos 

de alagamento, inundações ou situações de ocupação em áreas de risco. 

Sendo assim, citando de um modo geral, no serviço de drenagem e manejo de águas 

pluviais, mesmo em pequenas cidades, algumas deficiências de gestão são proeminentes, 

sobre as quais discorre-se abaixo: 

 Falta de planejamento: este é um processo que inexiste para este setor em 

qualquer instancia da administração pública brasileira, por isso a importância 

do PMSB para o serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais, pois 

em geral, atualmente a administração pública apenas reage aos problemas que 

vão ocorrendo, vindo a solucionar alguns problemas e podendo causar outros 

a jusante ou montante da intervenção, por exemplo. Com a falta de um 

planejamento e projetos consistentes para o setor, acaba que os recursos para 

tal ficam escassos pois muitas vezes não são considerados no orçamento 

público ou para a solicitação de recursos externos disponíveis para as obras 

necessárias. Neste sentido, este PMSB buscará estabelecer diretrizes e 

estratégias visando a ampliação dos sistemas de drenagem de forma planejada 

a medida que a cidade se expande. 

 Sustentabilidade econômico-financeira: a busca pela sustentabilidade 

econômico-financeira do setor de manejo de águas pluviais é um desafio para 

as administrações municipais de todo o Brasil, sejam elas grandes ou 

pequenas cidades, pois em função do tipo e forma da prestação deste serviço 

não há ainda um sistema tributário (taxas) completamente adequado que possa 

ser utilizado para a sustentação econômica do setor e que concomitantemente 

incentive práticas de controle do escoamento na fonte, e ainda que que 

considere a capacidade de pagamento dos usuários, com valores justos e que 

respeite o princípio da equidade. Esta definição ainda é e será tema de amplas 

discussões em todas as esferas da administração pública ao longo dos 

próximos anos; 
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 Regulamentação do setor: da mesma forma, a regulamentação é um tema 

precário em termos de manejo de águas pluviais, principalmente no que se 

refere ao estabelecimento de leis e regulamentos que definam as diretrizes 

para controle do escoamento na fonte, considerando o armazenamento, a 

infiltração e a percolação aliada à um sistema tributário (exposto acima) que 

incentive estas práticas. Além disso, a regulamentação citada também tem por 

objetivo definir as obrigações do poder público e a necessidade do 

planejamento para a execução de obras e intervenções considerando o 

sistema como um todo. 

 

Mesmo não havendo problemas graves em drenagem e manejo de águas pluviais em 

Alto Feliz, porém no sentido de caminhar de encontro às soluções para as carências descritas 

acima, é importante mencionar os planos diretores municipais como um instrumento de 

planejamento de tais políticas públicas. 

O município de Alto Feliz possui Plano Diretor, aprovado pela Lei Municipal nº 1005, 

de 10 de julho de 2014.  

Contudo conforme as Linhas de Ações do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí 

sugere-se a adequação dos planos diretores para englobar itens que promovam a integração 

do referido plano de bacia como os regulamentos que envolvam o uso do solo, estando assim 

o município a disposição do Comitê de Bacia Hidrográfica para os debates que vierem no 

sentido de melhorar o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais em Alto Feliz e a 

respectiva proteção dos recursos hídricos. 

 

4.1.4. Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí 

 

O município de Alto Feliz está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Caí (Bacia G030), 

portanto esta seção visa descrever a análise feita no Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí, 

essencialmente nos aspectos que tem fazem ou sofrem influência de aspectos concernentes 

ao saneamento básico, manejo de resíduos e de escopo do PMSB e do PMGIRS. 

Cada bacia hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul possui como instrumento de 

planejamento um plano de gestão dos recursos hídricos, onde são estabelecidas metas de 

qualidade e quantidade para as águas da bacia, estabelecidos critérios para o uso dessas 

águas e ações necessárias para atingir a esses fins. Os planos devem ser o resultado de um 

processo contínuo e participativo, que deve ser atualizado periodicamente. 

No Estado do Rio Grande do Sul os Planos de Bacia Hidrográfica foram executados 

conforme nas seguintes etapas: 
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Etapa A – Diagnóstico da Bacia Hidrográfica 

Etapa B – Cenários Futuros e Enquadramento 

Etapa C – Programa de Ações 

 

Na atualidade o Departamento de Recursos Hídricos através de melhorias contínuas, 

está buscando uma padronização nos novos Termos de Referência, para que ocorra melhor 

desempenho dos produtos objetos do Plano de Bacia para cada comitê. 

O processo de planejamento das águas superficiais da Bacia do Rio Caí, composto 

pelas Etapas A e B, em resumo, contempla a elaboração e a aprovação da proposta de 

enquadramento e de metas de qualidade a serem alcançadas em um horizonte de 20 anos. 

Para atingir essas metas, na Etapa C do planejamento, foram propostos programas e ações 

a serem implantados na Bacia, as quais visam a melhoria da qualidade das águas superficiais 

da Bacia Hidrográfica, por intermédio de um conjunto de programas e ações, que incluem a 

busca pela redução da geração e do aporte de cargas poluidoras, decorrentes das atividades 

agropecuárias, industriais e devido às carências no setor de saneamento, assim como 

objetivam a redução do consumo, desperdício, reuso da água, entre outras soluções.  

Cabe lembrar que o enquadramento, mais do que apenas representar uma meta a ser 

alcançada, deve se constituir em um instrumento efetivo de melhoria das condições quali- 

quantitativas dos cursos de água e que deve incorporar os condicionantes e as limitações 

impostas pela realidade social, econômica e organizacional dos diferentes atores, públicos e 

privados, atuantes na Bacia. 

Dessa forma, a fim de compatibilizar o PMSB com o Plano da Bacia Hidrográfica 

(PBH), na fase do diagnóstico, o PMSB de Alto Feliz foi revisado de modo a avaliar a situação 

atual do saneamento básico também em relação às suas interferências com a qualidade e 

quantidade das águas da bacia em que este município está inserido e quanto à operação dos 

serviços e políticas públicas de saneamento básico no tocante à atual contribuição do 

município, dentro do âmbito de suas responsabilidades, às linhas de ações propostas no 

Plano de Bacia. Na fase de prognóstico e definição do planejamento que define este PMSB, 

buscou-se desenvolver, de forma compatível com o referido Plano de Bacia e considerando a 

situação atual e necessidades futuras do município e sua população, um conjunto de 

programas e ações compatíveis com aquelas estabelecidas no PBH para que em conjunto 

com os demais atores sejam atingidos os objetivos lá propostos. 

A Figura 90 mostra o plano de ação do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí e seu 

respectivo cronograma de execução. O planejamento da bacia está estruturado em 4 Linhas 

de Ações, subdivididas em 11 Programas que por sua vez contemplam um conjunto de 33 

ações. 
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Figura 90 – Plano de Ações e Cronograma do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí 

 

Fonte: Plano Bacia Hidrográfica do Rio Caí, 2015. 

 

Conforme pode ser vista no plano de ações do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) 

demonstrado na Figura 90, este foi separado em algumas Linhas de Ações principais, sendo 

elas: Gestão dos Recursos Hídricos, Controle de Demandas, Gestão da Oferta Hídrica e 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Regional. Cada uma dessas possuem um 

conjunto de ações específicos que combinadas vão de encontro aos objetivos determinados 

pela Linha de Ação, sendo estas divididas em programas.  
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Como pode ser visto, o rol de ações do PBH envolvem diversas áreas e setores da 

atividade humana: saneamento básico, produção industrial, meio ambiente, gestão da água, 

sistemas administrativos, para citar alguns. 

Quanto às responsabilidades de execução, diversos atores estão diretamente 

envolvidos, sendo de um modo geral: o próprio Comitê de Bacia Hidrográfica, DRH/SEMA-

RS, FEPAM/RS, Executivos e Legislativos Municipais, operadores do saneamento básico, 

Emater/Ascar-RS, CPRM, assim como os próprios usuários da água (governos, industrias, 

agricultores, pessoas físicas, etc.), entre outros. 

Considerando assim a amplitude de um PBH de áreas e setores envolvidos, e tendo 

como escopo do presente PMSB e PMGIRS o saneamento básico e a gestão dos resíduos 

sólidos, para a compatibilização do PBH com o PMSB/PMGIRS, desde a etapa de diagnóstico 

e concluindo com o prognóstico, foram consideradas apenas as ações que tem um 

envolvimento concreto e direto com os setores do saneamento básico e dos resíduos sólidos. 

Desse modo, as Tabela 52 a Tabela 55 fazem um resumo deste trabalho realizado e 

identificam as ações elencadas que tem relação com o saneamento básico para as quais foi 

promovida a compatibilização destacada culminando com os programas e ações que são 

estabelecidos no PMSB e PMGIRS revisados nesta versão 2022. A tabela lista a ação do PBH 

e explica então, de um modo geral, as influências da mesma no saneamento básico municipal, 

destaca a responsabilidade do município para com a mesma, as avaliações na etapa de 

diagnóstico desenvolvidas e então descreve os programas e ações do PMSB e/ou PMGIRS 

que foram criadas ou revisadas para alinhar-se ao PBH. 

As ações que não foram listadas na tabela são de áreas e setores que não são escopo 

do saneamento básico, se referindo à ações que devem ser executadas por agentes de 

setores ambientais, da agricultura, pecuária, industrial, entre outros. Não obstante, para as 

ações não listadas, o Município está à disposição do Comitê de Bacia e demais atores 

envolvidos no PBH para as diversas demandas, dentro do âmbito de suas responsabilidades. 
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Tabela 52 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Gestão dos Recursos Hídricos 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Gestão dos Recursos Hídricos 

Consolidação da outorga 

A outorga do direito de uso da água é uma das ações do Plano de Bacia que na seção das 
responsabilidades estabelece: “Aos usuários caberá a ação de outorgar os seus usos da água, conforme 
a legislação específica e em consonância com as diretrizes estabelecidas neste Plano de Bacia. 
Conforme comentado anteriormente, deverão informar, anualmente, as vazões e/ou volumes 
efetivamente captados, com vistas a propiciar uma melhor gestão dos recursos hídricos na Bacia”. 

Desse modo, tendo em vista a utilização de poços subterrâneos de captação para o abastecimento 
público, o Município buscará a regularização das outorgas de todos os poços em uso nos sistemas 
públicos de abastecimento de água. No Diagnóstico verificou-se esta deficiência e, considerando tal 
necessidade, foram assim construídas ações nesta versão do PMSB buscando a solução das mesmas. 

Educação Ambiental 

Trata-se de uma ação continuada estabelecida pelo Plano de Bacia. No que tange às suas propostas, 
a ação descreve: “O programa deverá reunir representantes municipais, estaduais e privados, para 
atuação local na articulação, promoção e mobilização das comunidades no tema em questão”. Também 
coloca o Executivo Municipal como responsável pela difusão das ações programadas e envolvimento 
dos atores locais, além do Legislativo Municipal na criação de diretrizes legais de incentivo à educação 
ambiental. Com este objetivo, este PMSB estabelece um programa com ações de educação ambiental 
integrando os temas conforme propõe o referido Plano de Bacia, temas estes que deverão ser 
orientados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica. 

Capacitação da Gestão Municipal 

Esta ação consiste na capacitação dos gestores municipais para questões relacionadas à gestão dos 
recursos hídricos da Bacia no âmbito municipal. O Plano de Bacia descreve “Os executivos municipais 
são atores essenciais nesta ação, indicando os técnicos/gestores que serão capacitados“. A qualificação 
e capacitação em pauta será realizada por técnicos do Comitê de Bacia ficando o município com a 
indicação dos técnicos e gestores municipais que participarão das oficinas e atividades coordenadas 
pelo Comitê de Bacia. 
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Tabela 53 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Controle de Demandas 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Controle de Demandas 

Tratamento de esgotos domésticos  

Esta ação propõe a ampliação e/ou implantação de sistemas urbanos de coleta e tratamento de esgotos 
domésticos. O município entende sim que, como titular do serviço de esgotamento sanitário, tem papel 
fundamental em assegurar os objetivos desta ação do Plano de Bacia. Por possuir uma população 
urbana de pouco mais de 800 pessoas (IBGE, 2010), o Município adotou, dentro das decisões que 
definem este PMSB, as soluções individuais adequadas como o sistema de esgotamento sanitário a ser 
utilizado no município e para tal adotará a regulamentação deste eixo do saneamento básico através da 
exigência de instalação de fossas sépticas adequadas em todos os domicílios, a obrigatoriedade de 
limpeza dos sistemas individuais na periodicidade recomendada, incluindo procedimentos frequentes 
de fiscalização do atendimento às exigências. Dessa forma, as ações acima, as quais fazem parte deste 
PMSB, foram elaboradas e compatibilizadas com os objetivos e cronograma do PBH. 

Destinação adequada de resíduos sólidos 

Tal ação visa a incentivar a disposição adequada dos resíduos sólidos, visando a proteção da bacia 
hidrográfica. O Plano de Bacia destaca o executivo municipal como responsável direto através do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em termos de diagnóstico é de fácil constatação 
que o município já vem agindo mantendo a coleta regular e a destinação final adequada aos resíduos 
sólidos domiciliares e outros tipos. No planejamento, o PMGIRS revisado prevê ações visando melhorar 
a questão da coleta e destinação final de outras tipificações de resíduos, como por exemplo os da 
logística reversa, exigir planos de gerenciamento de resíduos sólidos de empreendimentos geradores e 
programas de educação ambiental, portanto, havendo compatibilização entre os planos. 

Racionalização do uso da água 

Com o objetivo de reduzir a demanda de água pelos consumidores, através da racionalização do uso, 
esta ação tem foco na conscientização e mudanças comportamentais dos usuários das águas. O Plano 
de Bacia destaca que “esta ação deverá ser implementada pelos executivos municipais, conjuntamente 
com órgãos gestores e usuários, notadamente pela indústria, abastecimento humano e agricultura 
irrigada. Os legislativos municipais deverão apoiar introduzindo questões de racionalização de uso da 
água nas legislações municipais”. Neste sentido, este PMSB conta com programa e ações de educação 
ambiental contínuas e de longo prazo, cujo conteúdo e diretrizes constam como um dos aspectos a 
serem trabalhados com a sociedade, a redução, desperdício e racionalização do consumo de água. 

Redução de perdas no sistema de abastecimento de 
água 

Esta ação do Plano de Bacia possui como objetivo a redução das perdas de água, físicas e financeiras, 
nos sistemas de abastecimento de água. O Município de Alto Feliz é responsável direto pela operação 
do serviço. Como pode ser visto no diagnóstico deste PMSB, não é possível determinar atualmente qual 
é o índice de perdas d'água nos sistemas. Em termos de planejamento, o PMSB concebeu programas 
e uma série de ações visando: mensurar as perdas, fazer um cadastro técnico com diagnóstico da 
situação atual da infraestrutura a fim de identificar deficiências, substituição frequente de hidrômetros, 
entre outras ações. Portanto, o PMSB foi desenvolvido em total consonância com o Plano de Bacia. 
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Tabela 54 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Linha de Ação: Gestão da Oferta Hídrica 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DESTE PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Gestão da Oferta Hídrica 

Diretrizes para retenção de águas pluviais (cisternas) 

Esta ação visa incentivar à adoção de dispositivos de acumulação de água em propriedades urbanas e 
rurais através da disponibilidade de fontes de financiamento. Esta água será utilizada para outros usos 
não potáveis. Neste sentido, a administração municipal como operador do saneamento do município 
atuará como um promotor de campanhas de divulgação e conscientização da adoção de cisternas nas 
áreas urbanas e rurais, visando otimizar o uso da água dos sistemas de abastecimento, reduzindo assim 
o consumo de água potável para outros fins, principalmente em momentos de situações de escassez. 
Estas ações farão parte dos programas de educação ambiental contemplados no PMSB. 

Cadastro de poços de captação de água subterrânea 

O objetivo desta ação do Plano de Bacia é promover o cadastro de todos os poços de captação 
existentes na bacia. Em termos dos poços utilizados pelos sistemas públicos do município, verificou-se 
no diagnóstico que todos os poços ativos em uso não possuem outorga, sendo assim foram criadas 
ações neste PMSB que visam regularizar esta situação. Quanto aos poços privados, no caso aqueles 
que não tiverem as devidas outorgas, o Município, caracterizado dentro do Plano de Bacia como um 
parceiro do DRH/SEMA-RS para a execução da ação, ficará à disposição deste órgão e do Comitê da 
Bacia Hidrográfica para auxiliar nas atividades necessárias e enquadradas dentro das 
responsabilidades do município. 

Zoneamento de áreas inundáveis 

Visa esta ação mapear as áreas de passagem de cheias e promover então o zoneamento através do 
Plano Diretor a fim de definir a restrição da ocupação dessas áreas. Apesar de ser uma ação que tem 
relação com o eixo do saneamento básico da drenagem urbana e políticas públicas como o regramento 
de uso e ocupação do solo, conforme aponta o Diagnóstico não há na área urbana do município 
problemas com inundações ou alagamento, em função da geografia do município e também da baixa 
densidade demográfica. Sendo assim, esta ação do Plano de Bacia não se aplica ao município, mas a 
municipalidade ficará à disposição do Comitê de Bacia assim como aos demais órgãos responsáveis 
pela execução desta ação, visando promover apoio logístico na realização de eventuais trabalhos 
técnicos que venham a ser necessários dentro da geografia do município. 

Ações emergenciais para eventos críticos 

Conforme o Plano de Bacia esta ação visa à proteção e minimização de efeitos críticos, com ênfase em 
situações de cheia. Conforme discorrido na ação anterior relativa ao zoneamento de áreas inundáveis, 
este não é um problema no município, em especial na área urbana. Com relação a outros tipos de 
eventos críticos, o PMSB e PMGIRS já em sua versão de 2013, revisada através desta versão, já traz 
ações para situações de emergência e contingência, atendendo necessidades do município e da bacia 
hidrográfica. 
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Tabela 55 – Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Caí – Conservação ambiental e Desenvolvimento Regional 

AÇÕES DO PLANO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAÍ 

INFLUÊNCIAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DESTE PMSB ou PMGIRS 

Linha de Ação: Conservação Ambiental e Desenvolvimento Regional 

Diretrizes para os planos diretores municipais 

O objetivo desta ação é o estabelecimento de diretrizes para os planos diretores municipais, a fim de 
integrar as definições do Plano de Bacia e o regramento do uso do solo no município. A concepção da 
ação descreve ainda uma série de diretrizes para considerar na elaboração do regramento de uso do 
solo objeto da mesma. O Município de Alto Feliz já possui Plano Diretor, aprovado pela Lei Municipal nº 
1.005/2014, e assim cabe destacar aqui que boa parte das diretrizes listadas de interesse e/ou 
interferência do saneamento básico já foram consideradas e para tais no PDDI bem como constam das 
ações do PMSB e PMGIRS revisados, conforme é listado nas demais listas destas ações do Plano de 
Bacia. Desse modo, o município já se encaminha no sentido de facilitar o alcance do objetivo desta 
ação, pela definição de ações no âmbito do planejamento municipal que vão de encontro às diretrizes 
estabelecidas por esta ação do PBH. 
Assim sendo, considerando que esta ação ainda descreve como as ações iniciais a realização de 
reuniões de articulação entre os vários entes envolvidos para o alcance dos objetivos desta ação, o 
município estará disponível para início das atividades e para sequência das ações a cargo deste, à 
medida que venha sendo demandado dentro do âmbito de suas responsabilidades conforme destaca 
esta ação do Plano de Bacia. 

Diretrizes para os planos municipais de saneamento 

Esta ação visa definir, no âmbito do Plano de Bacia e da gestão de recursos hídricos, as diretrizes a 
serem observadas nos planos municipais de saneamento. Assim como a ação anterior desta tabela, 
constante da mesma Linha de Ação do Plano de Bacia, o município na revisão destes PMSB e PMGIRS 
já considerou as diretrizes que tem escopo no saneamento básico e na gestão dos resíduos sólidos da 
PNRS. 
Desse modo, considerando que definiu de forma adequada e suficiente, através da construção deste 
planejamento municipal, as diretrizes que são objeto desta ação do Plano de Bacia dentro do âmbito do 
saneamento básico, o município está à disposição dos demais atores envolvidos na execução da ação 
para as reuniões citadas na concepção da ação, visando a melhoria contínua da elaboração e 
desenvolvimento dos instrumentos do planejamento municipal, através do PMSB e do PMGIRS. 
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4.2. PROSPECTIVAS TÉCNICAS 

 

O horizonte de planejamento deste PMSB revisado é de 20 (vinte) anos, desse modo 

se faz necessário prospectar durante tal período algumas variáveis importantes a fim de 

procurar saber de forma antecipada o que pode impactar negativamente na prestação 

adequada dos serviços de saneamento básico. 

O que se buscar conhecer é a variação da demanda pelos serviços de saneamento 

básico ao longo do horizonte de planejamento do Plano, a qual deve ser calculada a partir de 

uma projeção populacional. Uma vez estimada a demanda, o objetivo é verificar as condições 

de atendimento a esta demanda e as alternativas apropriadas para tal considerando os 

princípios fundamentais da política nacional de saneamento básico. 

Considerando assim o exposto, a presente seção relativa às Prospectivas Técnicas, 

se inicia pela apresentação dos cálculos de projeção populacional, e então, segue para as 

projeções de demanda para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Para o abastecimento de água é realizada uma análise crítica da situação atual do 

manancial utilizado para o atendimento à demanda, tendo em vista os problemas no 

fornecimento de água em períodos de escassez hídrica, propondo alternativas visando sanar 

ou minimizar esta carência. 

Para o serviço de esgotamento sanitário, com base no modelo de gestão e prestação 

de serviço, é discorrido sobre as estratégias e ações visando a implantação do modelo 

prospectado. 

Para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais não é possível calcular a 

demanda pelo mesmo, no entanto, adentra-se nos conceitos e propostas de medidas 

mitigadoras que podem ser implementadas no município para a melhoria do serviço ao longo 

do horizonte de planejamento. 

 

4.2.1. Projeção populacional 

 

As projeções populacionais e de demanda que compreende o horizonte de 

planejamento considera o período entre os anos de 2023 até 2042 (20 anos), considerando 

que o ano 2022 já estará no final quando da aprovação deste PMGIRS. 



 

193 

 

Com relação à metodologia de projeção populacional para esta revisão do PMGIRS, 

adotou-se o Método das Componentes Demográficas, sugerido pela Funasa (2018)1, o qual 

é utilizado pelo IBGE. Segundo a referida bibliografia, por considerar variáveis como 

mortalidade, fecundidade e migração, o método torna-se mais adequado para se fazer a 

projeção populacional de um município quando comparado com outros métodos tais como o 

geométrico e aritmético. 

Quanto à metodologia, conforme cita IBGE (2018)2: 

 

O método utilizado para projetar as populações do Brasil e das Unidades da 
Federação foi o método das componentes demográficas, o mesmo método 
utilizado nas Projeções 2013.  
Neste método, interagem as variáveis demográficas seguindo as coortes de 
pessoas ao longo do tempo, expostas às leis de fecundidade, mortalidade e 
migração. Para tanto, é necessário que se produzam estimativas e projeções 
dos níveis e padrões de cada uma dessas componentes. Esta se constitui na 
mais delicada etapa do processo como um todo, pois a formulação das 
hipóteses sobre as perspectivas futuras da fecundidade, da mortalidade e da 
migração requer o empreendimento de um esforço cuidadoso no sentido de 
garantir a coerência entre os parâmetros disponíveis, descritivos das 
tendências passadas, e aqueles que resultarão da projeção. 

 

Entretanto, por falta de dados disponíveis e confiáveis específicos para o município 

das variáveis utilizadas no método não é possível aplica-lo de forma direta, sendo assim 

utilizada, para a projeção populacional de Alto Feliz/RS, a Taxa de Crescimento Geométrico 

(TCG) do Estado do Rio Grande do Sul3, calculada pelo IBGE através do método das 

componentes demográficas. No que se refere à TCG, assim descreve o IBGE (2018): 

 

Taxa de Crescimento Geométrico: percentual do incremento médio anual da 
população residente em determinado espaço geográfico no período 
considerado. 

 

A equação para o cálculo da TCG é apresentada abaixo: 

 

𝑇𝐶𝐺 = [( √
𝑃𝑡

𝑃0

𝑛

) − 1] × 100 

 

 

                                                      

1 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Termo de Referência para Elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Brasília, 2018; 
2 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeções da População. Rio de Janeiro: IBGE, 
2018. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101597.pdf>. 
3  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Projeção da população do Brasil e das Unidades 
da Federação. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html. 
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Onde: 

TCG = Taxa de Crescimento Geométrico 

n = número de anos no período 

Pt = população final; 

P0 = população inicial; 

 

Aplicando a equação nos dados de projeção populacional para o estado do Rio Grande 

do Sul, obtém-se assim a TCG para o período em estudo, utilizando a equação anteriormente 

mostrada, conforme resultados da Tabela 56. Os índices da TCG calculada demonstradas 

nesta tabela foram os utilizados para a projeção populacional do município. 

 

Tabela 56 – População Estimada para o estado do Rio Grande do Sul pelo IBGE através do 
método das componentes demográficas e cálculo da TCG – Período 2023 a 2042 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2018). 

 

Segundo dados do último Censo realizado pelo IBGE (2010) e considerando a 

população atual informada pela Secretaria Municipal de Saúde (2022), através do cadastro 

das agentes de saúde, tem-se a Tabela 57. 

ANO

POPULAÇÃO 

ESTIMADA PARA 

RS

TCG (%)

2023 11.546.505 0,34
2024 11.582.285 0,31

2025 11.615.181 0,28

2026 11.645.142 0,26

2027 11.672.095 0,23

2028 11.695.959 0,20

2029 11.716.702 0,18

2030 11.734.344 0,15

2031 11.748.756 0,12

2032 11.759.766 0,09

2033 11.767.342 0,06

2034 11.771.486 0,04

2035 11.772.246 0,01

2036 11.769.644 -0,02

2037 11.763.729 -0,05

2038 11.754.603 -0,08

2039 11.742.344 -0,10

2040 11.727.042 -0,13

2041 11.708.791 -0,16

2042 11.687.777 -0,18
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Tabela 57 – Dados censitários da população de Alto Feliz 

REGIÃO CENSO 2010¹ SITUAÇÃO 2022² 

Urbana 816 N/A 

Rural 2.101 N/A 

Total 2.917 3.169 

Fonte: ¹IBGE (2010).  ²Secretara Municipal da Saúde (2022). 

 

A projeção populacional objeto desta seção deve partir da população atual recente 

mais conhecida que neste caso, a informada pela SMSA apresentada acima. 

Quanto às populações urbana e rural, uma vez que a fonte utilizada apenas estima a 

população total não as especificando de forma separada, utilizou-se a proporção existente no 

último Censo 2010:  28% na área urbana e 72% na área rural. 

Tem-se assim a estimativa por região para ano 2022: 

 População urbana estimada: 887 pessoas 

 População rural estimada: 2.282 pessoas 

 

Considerando assim a metodologia supra, tem-se a Tabela 58 contemplando a 

projeção para as populações total, urbana e rural do município no horizonte de planejamento. 
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Tabela 58 – Projeção para a população total, urbana e rural do município no período de 
planejamento do PMSB revisado (2022 – 2042). 

 

 

Na Tabela 58 além da variação da população total, a qual sofre a influência direta da 

TCG, há uma variação nas populações urbana e rural, pois considerou-se a ocorrência de um 

natural êxodo rural principalmente entre as populações mais jovens. Para tanto, adotou-se, 

para a população urbana, um crescimento populacional previsto a uma taxa anual de 0,50% 

sobre o período anterior, ocasionando consequentemente um decréscimo da população rural. 

 

4.2.2. Abastecimento de água 

 

Nesta seção as prospectivas técnicas para o serviço de abastecimento de água são 

abordadas, compreendendo a projeção de demanda e análise das alternativas técnicas para 

a universalização e melhoria dos serviços de abastecimento de água. 

 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL

hab. hab. hab. % %

2022 0,40 3.169 887 2.282 28,0% 72,0%

2023 0,38 3.182 892 2.290 28,0% 72,0%

2024 0,36 3.194 896 2.298 28,1% 71,9%

2025 0,34 3.205 901 2.304 28,1% 71,9%

2026 0,31 3.215 905 2.310 28,2% 71,8%

2027 0,28 3.225 910 2.315 28,2% 71,8%

2028 0,26 3.234 914 2.320 28,3% 71,7%

2029 0,23 3.242 919 2.323 28,3% 71,7%

2030 0,20 3.249 923 2.326 28,4% 71,6%

2031 0,18 3.255 928 2.327 28,5% 71,5%

2032 0,15 3.260 933 2.327 28,6% 71,4%

2033 0,12 3.265 937 2.328 28,7% 71,3%

2034 0,09 3.269 942 2.327 28,8% 71,2%

2035 0,06 3.272 947 2.325 28,9% 71,1%

2036 0,04 3.274 951 2.323 29,1% 70,9%

2037 0,01 3.275 956 2.319 29,2% 70,8%

2038 -0,02 3.275 961 2.314 29,3% 70,7%

2039 -0,05 3.274 966 2.308 29,5% 70,5%

2040 -0,08 3.272 971 2.301 29,7% 70,3%

2041 -0,10 3.269 976 2.293 29,8% 70,2%

2042 -0,13 3.265 980 2.285 30,0% 70,0%

POPULAÇÃO

TCGANO
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4.2.2.1. Projeção da demanda anual de água  

 

Nesta seção será apresentada a projeção da demanda por água potável ao longo do 

horizonte de planejamento deste PMSB revisado. 

Conforme citado, as projeções de demanda baseiam-se na evolução populacional do 

município, as quais estão calculadas e demonstradas no item 4.2.1 deste relatório. 

Além disso, os parâmetros necessários ao cálculo da projeção da demanda por água 

potável são os apresentados na Tabela 59: 

 

Tabela 59 – Parâmetros para Cálculo da Demanda por Água Potável 

 

 

Os parâmetros utilizados para os cálculos, constantes da Tabela 59, são brevemente 

explicados a seguir. 

Os dados relativos à domicílios ativos e população atual constam do Diagnóstico 

revisado deste PMSB e foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Alto Feliz 

que promove uma atualização periódica do banco dados através das agentes de saúde. 

Os registros de consumo da área urbana, que possui índice de hidrometração em 

100%, possui como o consumo médio micromedido per capita no município o valor de 118,8 

L/habitante.dia. Foi aplicado o índice de perdas físicas a este dado gerando assim a demanda 

per capita por água potável a partir do manancial de 169,7 litros por habitante por dia, que se 

refere à quantidade per capita estimada que é retirada dos poços de captação atualmente. 

 DADOS E INDICADORES VALOR

Nº de domicílios ativos (domicílios)¹ 1.226           

População total municipal (habitantes)¹ 3.169           

Habitantes por economia 2,58             

Coeficiente do dia de maior consumo – K1 1,2               

Coeficiente de hora de maior consumo – K2 1,5               

Consumo per capita micromedido estimado (L/hab.dia) 118,8           

Estimativa de perdas físicas de água² 30%

Demanda per capita total estimada (L/hab.dia) 169,7           

Vazão específica de grandes consumidores (Qesp) - (m³/dia)³ 0,0

Consumo médio mensal por domicílio (m³/domicílio.mês) 9,2

Consumo médio mensal micromedido estimado de água (m³/mês) 11.294

Demanda média mensal estimada de água (m³/mês) 16.135         

¹ Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Alto Feliz (2022)

² Valor estimado, visto que não há macromedição na maioria dos SAA.

³ Valor zerado pois já considerado no consumo médio dos domicílios

PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA DEMANDA
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Cabe salientar que para as perdas físicas de água foi realizada uma estimativa de 30% 

uma vez que, como não há macromedição em todos os SAA, inexistem dados que permitam 

monitorar o volume de água produzido e compará-lo ao micromedido. 

Não há dados confiáveis disponíveis quanto à vazão específica de grandes 

consumidores e considerando que no consumo micromedido calculado já estão inseridos os 

volumes consumidos por grandes consumidores, pois foram calculados a partir do consumo 

total medido no período de um ano informado pelo Município, e sendo assim não foi 

adicionado valor algum ao total do consumo. 

Os cálculos de consumo e demanda médio total diário, demonstrados nas últimas 

linhas da Tabela 59, foram calculados com base na população atual projetada. 

Desse modo, com base nos dados acima foram elaboradas as projeções de demanda 

por água no horizonte de planejamento do PMSB (Período 2023-2042), apresentadas na 

Tabela 60 a seguir onde estão calculadas e demonstradas as projeções do consumo e da 

demanda para a população total do município, bem como separadamente para a urbana e 

rural, considerando a projeção populacional, dados estes constantes na mesma tabela 

(colunas 2, 3 e 4). 

A projeção do volume consumido/faturado (colunas 5 a 10) trata-se do consumo per 

capita estimado de 118,8 L/hab.dia multiplicado pela população, resultando assim no total do 

volume consumido por dia na divisão geográfica urbana, rural e total municipal (colunas 5, 6 

e 7), que multiplicado pelo № de dias no ano (365 dias) resulta na projeção anual (colunas 8 

a 10). 

Já as projeções do volume de demanda (colunas 11 a 16) foram realizadas 

considerando a população e com base nos dados de demanda per capita estimada de 169,7 

L/hab.dia, mostrado na Tabela 59, obtido a partir da adição do índice de perdas de 30% ao 

consumo per capita base. 

Os índices K1 e K2, também constantes da Tabela 59, servem para o cálculo das 

vazões de projeto do sistema, sobre o que é discorrido na sequência da apresentação das 

tabelas. 

A Tabela 61 demonstra a projeção das vazões de projeto para o sistema de 

abastecimento de água no município ao longo do horizonte de planejamento. 
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Tabela 60 – Projeção média diária e anual de consumo e demanda de água potável para população total, urbana e rural - período 2023-2041 

 

 

URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL

hab. hab. hab. m³/dia m³/dia m³/dia m³/ano m³/ano m³/ano m³/dia m³/dia m³/dia m³/ano m³/ano m³/ano

2023 892 2.290 3.182 105,9 272,1 378,0 38.668 99.310 137.978 151,3 388,7 540,0 55.240 141.871 197.111

2024 896 2.298 3.194 106,5 273,0 379,4 38.862 99.637 138.498 152,1 390,0 542,1 55.517 142.338 197.855

2025 901 2.304 3.205 107,0 273,8 380,8 39.056 99.919 138.975 152,9 391,1 543,9 55.794 142.742 198.536

2026 905 2.310 3.215 107,5 274,4 381,9 39.251 100.158 139.409 153,6 392,0 545,6 56.073 143.082 199.155

2027 910 2.315 3.225 108,1 275,1 383,1 39.448 100.395 139.842 154,4 392,9 547,3 56.354 143.421 199.775

2028 914 2.320 3.234 108,6 275,6 384,2 39.645 100.588 140.233 155,2 393,7 548,9 56.635 143.697 200.332

2029 919 2.323 3.242 109,2 276,0 385,1 39.843 100.737 140.580 155,9 394,3 550,2 56.919 143.909 200.828

2030 923 2.326 3.249 109,7 276,3 386,0 40.042 100.841 140.883 156,7 394,7 551,4 57.203 144.058 201.262

2031 928 2.327 3.255 110,3 276,4 386,7 40.242 100.901 141.143 157,5 394,9 552,4 57.489 144.144 201.633

2032 933 2.327 3.260 110,8 276,5 387,3 40.444 100.916 141.360 158,3 395,0 553,3 57.777 144.166 201.943

2033 937 2.328 3.265 111,4 276,5 387,9 40.646 100.931 141.577 159,1 395,0 554,1 58.066 144.187 202.253

2034 942 2.327 3.269 111,9 276,4 388,4 40.849 100.901 141.750 159,9 394,9 554,8 58.356 144.145 202.501

2035 947 2.325 3.272 112,5 276,2 388,7 41.053 100.827 141.880 160,7 394,6 555,3 58.648 144.039 202.686

2036 951 2.323 3.274 113,0 275,9 389,0 41.259 100.709 141.967 161,5 394,2 555,6 58.941 143.869 202.810

2037 956 2.319 3.275 113,6 275,5 389,1 41.465 100.546 142.011 162,3 393,5 555,8 59.236 143.637 202.872

2038 961 2.314 3.275 114,2 274,9 389,1 41.672 100.338 142.011 163,1 392,7 555,8 59.532 143.340 202.872

2039 966 2.308 3.274 114,7 274,2 389,0 41.881 100.087 141.967 163,9 391,7 555,6 59.829 142.981 202.810

2040 971 2.301 3.272 115,3 273,4 388,7 42.090 99.790 141.880 164,7 390,6 555,3 60.129 142.558 202.686

2041 976 2.293 3.269 115,9 272,5 388,4 42.300 99.450 141.750 165,6 389,2 554,8 60.429 142.071 202.501

2042 980 2.285 3.265 116,5 271,4 387,9 42.512 99.065 141.577 166,4 387,7 554,1 60.731 141.521 202.253

ANO

PROJEÇÃO VOLUME CONSUMIDO/FATURADO PROJEÇÃO VOLUME DEMANDA/PRODUZIDO
POPULAÇÃO

MÉDIA DIÁRIA ANUALMÉDIA DIÁRIA ANUAL
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Tabela 61 – Projeção das vazões de demanda por água potável para a população total, urbana e rural - período 2023-2042 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE PROJETO DE PROJETO MÁXIMA DE PROJETO DE PROJETO MÁXIMA DE PROJETO DE PROJETO MÁXIMA

hab. m³/dia L/s L/s hab. m³/dia L/s L/s hab. m³/dia L/s L/s

2023 3.182 648,0 7,5 11,3 892 181,6 2,1 3,2 2.290 466,4 5,4 8,1 

2024 3.194 650,5 7,5 11,3 896 182,5 2,1 3,2 2.298 468,0 5,4 8,1 

2025 3.205 652,7 7,6 11,3 901 183,4 2,1 3,2 2.304 469,3 5,4 8,1 

2026 3.215 654,8 7,6 11,4 905 184,4 2,1 3,2 2.310 470,4 5,4 8,2 

2027 3.225 656,8 7,6 11,4 910 185,3 2,1 3,2 2.315 471,5 5,5 8,2 

2028 3.234 658,6 7,6 11,4 914 186,2 2,2 3,2 2.320 472,4 5,5 8,2 

2029 3.242 660,3 7,6 11,5 919 187,1 2,2 3,2 2.323 473,1 5,5 8,2 

2030 3.249 661,7 7,7 11,5 923 188,1 2,2 3,3 2.326 473,6 5,5 8,2 

2031 3.255 662,9 7,7 11,5 928 189,0 2,2 3,3 2.327 473,9 5,5 8,2 

2032 3.260 663,9 7,7 11,5 933 190,0 2,2 3,3 2.327 474,0 5,5 8,2 

2033 3.265 664,9 7,7 11,5 937 190,9 2,2 3,3 2.328 474,0 5,5 8,2 

2034 3.269 665,8 7,7 11,6 942 191,9 2,2 3,3 2.327 473,9 5,5 8,2 

2035 3.272 666,4 7,7 11,6 947 192,8 2,2 3,3 2.325 473,6 5,5 8,2 

2036 3.274 666,8 7,7 11,6 951 193,8 2,2 3,4 2.323 473,0 5,5 8,2 

2037 3.275 667,0 7,7 11,6 956 194,7 2,3 3,4 2.319 472,2 5,5 8,2 

2038 3.275 667,0 7,7 11,6 961 195,7 2,3 3,4 2.314 471,3 5,5 8,2 

2039 3.274 666,8 7,7 11,6 966 196,7 2,3 3,4 2.308 470,1 5,4 8,2 

2040 3.272 666,4 7,7 11,6 971 197,7 2,3 3,4 2.301 468,7 5,4 8,1 

2041 3.269 665,8 7,7 11,6 976 198,7 2,3 3,4 2.293 467,1 5,4 8,1 

2042 3.265 664,9 7,7 11,5 980 199,7 2,3 3,5 2.285 465,3 5,4 8,1 

POPUL. 

RURAL

VAZÕES DE DEMANDA DE ÁGUA POTÁVEL

POPULAÇÃO RURAL
ANO

POPUL. 

TOTAL

VAZÕES DE DEMANDA DE ÁGUA POTÁVEL

POPULAÇÃO TOTAL 
POPUL. 

URBANA

VAZÕES DE DEMANDA DE ÁGUA POTÁVEL

POPULAÇÃO URBANA
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Para o cálculo da vazão de projeto da Tabela 61, em ambos m³/dia e L/s, foi utilizado 

o parâmetro de consumo estimado per capita incluindo as perdas d'água (o que caracteriza a 

vazão de demanda dos mananciais), sendo este multiplicado pelo coeficiente K1. 

Este resultado é utilizado principalmente para o dimensionamento da captação, 

elevatórias e adutoras. 

 

A equação para o cálculo é apresentada abaixo. 

 

𝑄𝑝𝑟𝑜𝑗 =  
𝐾1 ∙ 𝑃 ∙ 𝑞

86.400
+ 𝑄𝑒𝑠𝑝 

 
Onde:   K1 = coeficiente do dia de maior consumo 
   P = população da área geográfica abastecida 
   q = consumo per capita de água 
   Qesp = consumo de consumidores especiais 

 

A vazão máxima é projetada considerando ainda o K2 relativo ao coeficiente da hora 

de maior consumo. Este resultado é utilizado para o dimensionamento da vazão de 

distribuição, dos reservatórios até a rede. 

A equação utilizada para tal é apresentada abaixo. 

 

𝑄𝑚á𝑥 =  
𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑞

86.400
+ 𝑄𝑒𝑠𝑝 

 
Onde:   K1 = coeficiente do dia de maior consumo 
   K2 = coeficiente da hora de maior consumo 
   P = população da área geográfica abastecida 
   q = consumo per capita de água 
   Qesp = consumo de consumidores especiais 

 

 

4.2.2.2. Análise das alternativas de manancial para atendimento à demanda 

 

O município de Alto Feliz possui como manancial principal para abastecimento público 

de água o lençol d’água subterrâneo profundo, tanto em zona urbana quanto em zona rural. 

De um modo geral, as águas subterrâneas do município sempre foram o principal meio 

de captação e consumo de água no município, existindo poços escavados e nascentes 

(manancial superficial) que servem de abastecimento para várias famílias que atualmente não 

estão atendidas por sistemas públicos de abastecimento de água. 
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O abastecimento público de água no município é realizado por captação subterrânea 

em 9 poços tubulares profundos ativos assim como há captação superficial através de 5 

instalações de tomadas d’água de encosta. 

O percentual da cobertura do abastecimento de água em Alto Feliz é de 100% com 

redes de distribuição na área urbana e entre 50% e 60% na área rural, sendo o restante da 

população fazendo uso de sistemas individuais, tais como fontes e poço rasos. 

 

As alternativas de mananciais utilizadas na atualidade pelo Município de Alto Feliz 

possuem carências consideráveis e vem apresentando sérias dificuldades em atender 

à demanda atual da população, especialmente no verão em períodos de estiagem. 

O Diagnóstico revisado deste PMSB, no Item 3.1.3.1, foi promovida uma análise da 

situação atual, na qual verifica-se as carências descritas acima, o qual deve ser lido para um 

melhor entendimento. 

Se analisar a produção do conjunto de poços ativos no município e sua capacidade de 

atender a demanda projetada em seu maior pico, verifica-se, conforme demostra a Tabela 62, 

que estes possuiriam totais condições de atender a referida demanda. 

Contudo, a vazão utilizada para o cálculo abaixo se refere em condições normais 

de recargas do aquífero, o que não ocorre nos frequentes períodos de estiagem que 

vem acometendo o município de Alto Feliz e região nos últimos verões. 

 

Tabela 62 – Capacidade produtiva dos poços no município e análise capacidade instalada 

 

 

PROFUNDIDADE 

POÇO 

metros m³/h L/h L/s

Nova Alemanha 1 382 8,0 8.000 2,22

Nova Alemanha 2 342 15,0 15.000 4,17

Arroio Jaguar 360 8,0 8.000 2,22

Gilmar (Centro) 440 9,0 9.000 2,50

Morro das Batatas 150 3,0 3.000 0,83

Arroio Feliz 150 8,0 8.000 2,22

Morro Belo 270 7,0 7.000 1,94

São Pedro 650 8,0 8.000 2,22

Santo Antônio 512 8,0 8.000 2,22

74,0 74.000 20,56

TOTAL

L/s

20,6

11,6

56,3%

Capacidade Máxima Instalada de Produção de Água 

Vazão de Demanda Máxima (Maior histórico)

Uso Capacidade Vazão de Projeto

POÇOS ATIVOS

VAZÃO MÉDIA
POÇO DE CAPTAÇÃO

(=) TOTAL DOS POÇOS ATIVOS

DESCRIÇÃO
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Segue uma breve explicação sobre a tabela e cálculos acima. 

Na Tabela 62 constam informações sobre a capacidade de vazão média do poço 

profundo e a respectiva profundidade, obtidas a partir dos dados constantes do Diagnóstico 

revisado deste PMSB. 

Como pode ser visto, na porção inferior da referida tabela está demonstrada a 

capacidade instalada de produção de água total do município, caracterizada pela soma de 

todas as vazões médias (em L/h e L/s) de cada poço instalado, a qual resulta em uma 

capacidade instalada atual de 20,6 L/s para a totalidade do território municipal. Com a referida 

informação é possível comparar com a demanda calculada projetada para o horizonte de 

planejamento do PMSB (vide Tabela 61, p. 200) e analisar o respectivo uso da capacidade 

instalada. 

De acordo com a análise apresentada, considerando uma vazão de demanda máxima 

futura – a qual ocorrerá por volta do ano de 2034 conforme projeções da Tabela 61 – de 11,6 

L/s, conclui-se que o uso da capacidade instalada da vazão de projeto será de 56,3%, portanto 

em condições normais de recarga do aquífero, os poços tubulares em operação atendem 

adequadamente às necessidades da população. 

 

Contudo, conforme citado acima, mesmo com a evolução que o município teve na 

quantidade de poços profundos instalados, tendo evoluído de um total de 5 poços no PMSB 

de 2014 para um conjunto de 9 unidades no atual momento, estes não vem atendendo a 

demanda nas épocas de estiagem, uma vez que sua vazão é reduzida drasticamente pelos 

motivos expostos no diagnóstico. 

Considerando assim esta condição, se faz necessária uma análise crítica se a 

perfuração de novos poços viria a sanar a carência, ainda mais se levar em contar a 

viabilidade técnica e econômica desse aumento na capacidade de captação de água através 

dos poços profundos, tendo em vista algumas considerações que devem ser postas sobre a 

situação fática que vem ocorrendo no município que envolve a perfuração de novos poços: 

 Cada vez mais tem sido necessárias escavar maiores profundidades para 

alcançar o aquífero, como por exemplo, o último poço escavado na Linha São 

Pedro, o qual atingiu um profundidade de 650 metros; 

 Na ETA 01, há um poço atualmente inativo com 400 metros de profundidade, 

o qual já há algum tempo não produz mais água. O Município possui plano 

visando ampliar a profundidade deste poço em mais 600 metros se necessário, 

visando retomar sua produção.  

 Houveram casos de perfurações que atingiram rocha consolidada e não foi 

atingido o aquífero, ou seja, muitas vezes não há garantia de que este poço 
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novo perfurado consiga produzir água em quantidade suficiente e a qualidade 

requerida. 

 

A questão que envolve altas profundidades é a viabilidade econômica, tendo em vista 

que há um maior consumo de energia elétrica pelo conjunto de motobombas para extrair a 

água de tamanhas profundidades, há ainda os altos investimentos no serviço de perfuração 

e da aquisição de bombas com alta capacidade. 

 

Segundo a administração municipal e o setor técnico da Prefeitura Municipal, o 

município dispõe em sua geografia de alguns corpos hídricos com capacidade de fornecer 

água em quantidade tal, que em conjunto com os poços profundos, viriam a suprir a demanda 

nos momentos de estiagem. 

Sugere-se assim a adoção de um sistema misto de manancial superficial e 

manancial subterrâneo. 

Sobre a adoção do manancial superficial é descrito a seguir, sem entrar no mérito 

técnico, focando apenas no escopo deste PMSB que é o de estabelecer o planejamento de 

longo prazo visando a solução das deficiências e carências dos serviços de saneamento 

básico. 

Como manancial superficial sugere-se o barramento de um curso hídrico 

existente no município com boa capacidade de vazão, a captação da água bruta e tratamento 

da mesma em Estação de Tratamento de Água (ETA), fazendo a adução desta às redes de 

distribuição existentes. 

A fim de viabilizar este projeto, é necessário um estudo prévio de viabilidade técnica, 

financeira, socioeconômica e ambiental, elaborado a partir de estudo hidrológico completo 

considerando as situações de estiagens relatadas e as necessidades de reservação de água 

pela barragem, considerando ainda a ampliação progressiva da demanda em decorrência da 

busca pela universalização do atendimento à população que atualmente é atendida por 

soluções individuais. Este estudo deverá considerar os cursos hídricos possíveis de serem 

utilizados e fazer as comparações necessárias a fim de determinar qual o mais viável, 

segundo os aspectos técnicos, financeiros, socioeconômicos e ambientais. 

Após a definição da alternativa de manancial superficial adotada, o município deverá 

elaborar o projeto técnico do empreendimento e buscar os recursos financeiros para a 

consecução da obra, preferencialmente a partir de fundos não onerosos. 

 

A continuidade da utilização do manancial subterrâneo e abertura de novos poços 

ainda deve ser considerada visando, em conjunto com o parque de poços existentes, 
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complementar a produção de água necessária para atendimento à demanda e assegurar a 

regularidade no fornecimento, mesmo em situações de escassez hídrica. 

 

Cabe enfim destacar outros aspectos que se relacionam à segurança dos mananciais. 

Deverá ser promovida a adequação dos poços às normas técnicas das NBR 12.212 e 

NBR 12.244 (revestimento em PVC ou aço galvanizado, cercamento adequado, selo de 

proteção sanitária, e a instalação de macromedidores (hidrômetros) para o cálculo das perdas 

d'água, assim com a adequação das captações de encosta conforme descrito neste PMSB. 

Dentro do aspecto legal, a outorga junto ao órgão competente para a exploração do 

manancial subterrâneo utilizado é de suma importância. Salienta-se que para a garantia de 

bom uso do manancial, é preciso que haja proteção e outorga de todos os poços já perfurados 

e dos que venham a ser perfurados. 

A mensuração das perdas d'água, a e identificação e suas causas e adoção de ações 

visando a soluções de suas ocorrências, são essenciais para minimizar os efeitos dos 

momentos de escassez hídrica. 

 

Em adição à tais providências, sugere-se a realização de um estudo hidrogeológico 

que verifique se o manancial subterrâneo tem capacidade de suprir a demanda de água do 

município para todo o período de planejamento. Verifica-se também, a necessidade de 

estudos de recarga do aquífero, tanto na zona urbana quanto na zona rural, a fim de obter 

dados precisos sobre suprimento de água do manancial subterrâneo. 

Sendo assim, necessita-se da proteção do manancial existente objetivando a 

preservação de sua potencialidade de exploração de volume para o abastecimento público. 

Assim, propõe-se: 

 Realização de ensaios de medições de vazão explorada, níveis estático e 

dinâmico para obter o tempo de recuperação do nível estático, evitando a 

degradação do poço através da exploração de vazão exagerada; 

 Instalação do selo sanitário em todos os poços e monitoramento constante da 

boca do poço e da base de concreto para evitar a poluição do aquífero; 

 Manutenção e limpeza periódica do entorno dos poços e colocar o cercamento 

adequado, impedindo a entrada de pessoas não autorizadas e de animais; 

 Obtenção da outorga para todos os poços das zonas urbana e rural; 
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4.2.3. Esgotamento Sanitário 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar as definições acerca das prospectivas técnicas 

para o serviço de esgotamento sanitário, partindo da alternativa de gestão e prestação dos 

serviços adotada pelo município na Seção 4.1.2 deste PMSB. 

Mesmo que a operacionalização do serviço não venha a ser executada pelo poder 

público municipal nos termos do que foi estabelecido na seção acima, é importante avaliar a 

estimativa pela demanda do serviço de limpeza de fossas, cujos cálculos são apresentados 

em subseção a seguir e servem de orientação para quaisquer planejamentos pelo município 

para a implementação do modelo de prestação de serviço adotado. 

 

4.2.3.1. Definição de alternativas para atendimento aos usuários e para 

solução das deficiências diagnosticadas no setor 

 

As definições contidas nesta etapa foram desenvolvidas com base na alternativa de 

gestão e prestação de serviço adotada para o atendimento ao município em esgotamento 

sanitário (Item 4.1.2 deste relatório) na qual, em resumo, estabeleceu que serão adotadas as 

soluções individuais adequadas para todas as economias do município e o poder público 

municipal deverá atuar como facilitador e fiscalizador das ações de saneamento que envolvem 

a limpeza periódica das fossas sépticas e o tratamento e destinação final adequados dos 

lodos removidos das soluções individuais. 

 

Universalização do atendimento com soluções individuais adequadas 

Considerando o modelo de atendimento em esgotamento sanitário prospectado para 

o município em que serão utilizadas as soluções individuais adequadas, compreendendo a 

adoção de sistemas de tanque séptico, filtro e sumidouro, tecnicamente projetos e 

dimensionados. 

Considerando assim dados do diagnóstico revisado no qual 25% dos domicílios das 

áreas urbana e rural realizam o afastamento dos esgotos domésticos através de fossas 

rudimentares (poço negro) ou forma inadequada, o que consiste numa deficiência a ser 

sanada, podendo até mesmo esta proporção ser maior em função da natureza auto 

declaratória dos dados. 

Desse modo, solução técnica vital para o alcance dos objetivos do setor de 

esgotamento sanitário é que sejam promovidas ações para que todas as economias, tanto 
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urbanas quanto rurais disponham de soluções individuais adequadas, tal como o conjunto de 

tanque séptico e filtro anaeróbio ou biodigestores individuais. 

Para execução desta solução se faz necessário inicialmente promover um 

levantamento e cadastramento dos casos de economias já consolidadas que não disponham 

de solução adequada, posteriormente, deverá ser exigido dos proprietários de imóveis que 

regularizem a situação pela instalação do sistema individual, dando um prazo adequado em 

função das condições econômicas dos munícipes. 

Para as novas construções, o “habite-se” somente é concedido com a devida 

instalação da solução individual, baseada em projeto técnico e de acordo com as normas 

técnicas, por isso, como citado esta prospectiva tem efeito sobre as ocupações urbanas e 

rurais já existentes atualmente. O levantamento e cadastramento aqui descrito também terá 

como objeto identificar os casos de lançamento de esgoto in natura na rede pluvial, caso seja 

possível, situação que não é tão frequente no município mas é importante de ser conhecida. 

Cabe assim a regulamentação da exigência da implantação da solução individual 

adequada com a devida limpeza periódica, conforme descrito abaixo. 

 

Regulamentação da coleta e esgotamento das soluções individuais 

A limpeza frequente das fossas sépticas é condição para que estas atendam ao fim a 

que destinam e promovam o adequado tratamento do esgoto sanitário. 

Estes procedimentos de remoção, transporte e tratamento dos lodos e esgotos 

sanitários serão realizados por prestadores de serviços, contratados pelo próprio usuário, não 

havendo qualquer infraestrutura operacional do município em nenhuma das etapas citadas. 

Sendo assim, caberá ao município o papel de facilitador, fiscalizador e regulador da 

operacionalização desta atividade nos termos do que já foi estabelecido na Seção 4.1.2 deste 

PMSB, inclusive quanto às ações de estabelecimento da devida regulamentação de toda a 

atividade. 

 

4.2.3.2. Projeção de vazões, cargas de esgoto sanitário e demanda anual  

 

O objetivo desta seção é apresentar as projeções e estimativas de volumes gerados 

de esgotos sanitários removidos a partir das soluções individuais, considerando a disposição 

de 100% das edificações com sistemas adequados e as operações de limpeza realizadas de 

forma universalizada. 

Estes dados tem por objetivo fornecer subsídios para o município, planejar e controlar 

devidamente a operação da atividade de limpeza das fossas no município, assim como dispor 
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de dados para possíveis estabelecimentos de convênios, parcerias ou algum tipo de contrato, 

caso venham a ser necessários. 

Para tal, foram definidos os parâmetros para cálculo da geração de esgotos e 

estimativa de cargas a partir das operações de esgotamento das soluções individuais os quais 

estão apresentados na Tabela 63. 

 

Tabela 63 – Parâmetros para cálculo da vazão de esgoto e estimativa de cargas 

 

 

O parâmetro relativo à população por domicílio foi calculado com base no número de 

economias e população total, dados obtidos do Diagnóstico, cuja fonte é a SMSA. 

O parâmetro de dias úteis no ano é utilizado para cálculo dos volumes diários 

estimados de esgotos sanitários retirados das fossas e encaminhados para o tratamento 

considerando que os esgotamentos serão realizadas somente em dias úteis. 

Os dados relativos aos tanques sépticos foram divididos em área urbana e área rural 

tendo em vista diferenças nos valores utilizados para o dimensionamento dos mesmos. 

O cálculo do Volume útil do tanque séptico padrão foi obtido a partir do 

dimensionamento realizado com base na metodologia estabelecida pela ABNT NBR 

7229:1993. A dimensão em termos de volume difere para as áreas urbana e rural, tendo em 

vista, principalmente, o parâmetro adotado “Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco 

(Lf)” neste pré-dimensionamento com base na norma NBR citada.  

 DADOS E INDICADORES VALOR

População por domicílio 2,58                      

Dias úteis no ano 250                       

 ÁREA URBANA – DADOS TANQUE SÉPTICO VALOR

Volume útil do tanque séptico padrão (L) 1.792,0                

Frequência limpezas dos tanques sépticos (anos) 2,0                        

 ÁREA RURAL – DADOS TANQUE SÉPTICO VALOR

Volume útil do tanque séptico padrão (L) 1.702,0                

Frequência limpezas dos tanques sépticos (anos) 2,0                        

 CONCENTRAÇÕES DE CARGAS DE ESGOTO VALOR

Volume esgotado na limpeza do tanque séptico (%) 90,0%

Concentração DBO5 (mg/L)1 2.346,0                

Concentração SST (mg/L)2 4.577,0                
1 Fonte: Gonçalves, 2008.
2 Fonte: Gonçalves, 2008.

PARÂMETROS PARA VAZÃO E ESTIMATIVAS DE CARGA
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O resumo dos cálculos é demonstrado na Tabela 64 e Tabela 65, bem como a equação 

utilizada apresentada na sequência. Ambos os parâmetros citados servem para o cálculo da 

geração de esgotos domésticos a serem transportados e tratados na ETE. 

 

Tabela 64 – Dimensionamento estimado dos tanques sépticos para área urbana 

 

 

Tabela 65 – Dimensionamento estimado dos tanques sépticos para área rural 

 

 

A equação para o cálculo acima, oriunda da NBR 7229:1993, é apresentada abaixo: 

 

𝑉 =  1000 + 𝑁(𝐶 ∙ 𝑇 + 𝐾 ∙ 𝐿𝑓) 

 
Onde:   V = Volume útil em litros 
   N = Número de pessoas 
   C = Contribuição de despejos, em litros/pessoa x dia 
   T = Tempo de detenção, em dias 
   K = taxa de acumulação de lodo digerido em dias 
   Lf = contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia  

 

Voltando à Tabela 63, para o Volume esgotado na limpeza do tanque séptico se refere 

ao percentual máximo a ser extraído, sendo que é necessário manter 10% do lodo existente 

na respectiva solução individual para a partida biológica do sistema de tratamento, visando 

maior eficiência. 

DIMENSIONAMENTO TANQUE SÉPTICO

N = 3 Tabela 1 da NBR 7229:1993

C = 130 Tabela 1 da NBR 7229:1993

Lf = 1 Tabela 1 da NBR 7229:1993

T = 1 Tabela 2 da NBR 7229:1993

K = 134 Tabela 3 da NBR 7229:1993

V = 1792 Litros

DIMENSIONAMENTO TANQUE SÉPTICO

N = 3 Tabela 1 da NBR 7229:1993

C = 100 Tabela 1 da NBR 7229:1993

Lf = 1 Tabela 1 da NBR 7229:1993

T = 1 Tabela 2 da NBR 7229:1993

K = 134 Tabela 3 da NBR 7229:1993

V = 1702 Litros
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As concentrações dos principais parâmetros do esgoto doméstico foram obtidas a 

partir da dissertação de mestrado de Gonçalves (2008)7. 

Para efeito da presente análise não foram consideradas as vazões para geradores 

especiais pois conforme determina a legislação pertinente, esses deverão tratar seus 

efluentes às suas expensas, incluindo a disposição final.  

Com base assim nessas informações e parâmetros, foram elaboradas planilhas de 

projeção da geração de esgotos domésticos de forma separada para a área urbana e área 

rural, em função da diferença entre volumes das unidades de tratamento, da frequência de 

limpezas e da população. 

Seguem as projeções calculadas para o esgotamento sanitário ao longo do horizonte 

de planejamento desta revisão do PMSB, representadas nas Tabela 66 à Tabela 68. As 

referidas tabelas apresentam, respectivamente, as projeções para a área urbana, rural e para 

a totalidade do município. 

Quanto ao conteúdo, as colunas 2 e 3 apresentam a projeção populacional e 

respectivo nº de economias ativas atendidas com o serviço de esgotamento das soluções 

individuais no período (coluna 1). Na sequência, estão calculadas as operações de limpeza 

realizadas (coluna 4), os volumes esgotados anualmente e média diária (colunas 5 e 6 

respectivamente), bem como as cargas de DBO5 e SST em kg/dia (colunas 7 e 8). 

 

                                                      

7 GONÇALVES, Camila do Prado. Impacto do lançamento de lodo de tanques/fossas sépticas em estação de 
tratamento de esgoto com reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). 2008. 134 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São 
Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18138/tde-24032009-134608/pt-br.php>. Acesso em: 18 set. 
2022. 
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Tabela 66 – Projeção para área urbana - nº de limpezas, vazões e cargas de esgoto 

 

 

Tabela 67 – Projeção para área rural - nº de limpezas, vazões e cargas de esgoto 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POPULAÇÃO
ECONOMIAS 

ATIVAS

LIMPEZAS 

DE TS

VOLUME 

ESGOTADO

VOLUME 

ESGOTADO

VAZÃO 

MÁXIMA
CARGA DBO5 CARGA SST

hab. qtde. qtde./ano m³/ano m³/dia L/s Kg/dia Kg/dia

2023 892 346 173 279,0 1,1 0,013 2,6 5,0 

2024 896 347 174 280,6 1,1 0,013 2,6 5,0 

2025 901 349 175 282,2 1,1 0,013 2,6 5,0 

2026 905 351 176 283,9 1,1 0,013 2,6 5,0 

2027 910 353 177 285,5 1,1 0,013 2,6 5,0 

2028 914 354 177 285,5 1,1 0,013 2,6 5,0 

2029 919 356 178 287,1 1,1 0,013 2,6 5,0 

2030 923 358 179 288,7 1,2 0,014 2,8 5,5 

2031 928 360 180 290,3 1,2 0,014 2,8 5,5 

2032 933 362 181 291,9 1,2 0,014 2,8 5,5 

2033 937 363 182 293,5 1,2 0,014 2,8 5,5 

2034 942 365 183 295,1 1,2 0,014 2,8 5,5 

2035 947 367 184 296,8 1,2 0,014 2,8 5,5 

2036 951 369 185 298,4 1,2 0,014 2,8 5,5 

2037 956 371 186 300,0 1,2 0,014 2,8 5,5 

2038 961 372 186 300,0 1,2 0,014 2,8 5,5 

2039 966 374 187 301,6 1,2 0,014 2,8 5,5 

2040 971 376 188 303,2 1,2 0,014 2,8 5,5 

2041 976 378 189 304,8 1,2 0,014 2,8 5,5 

2042 980 380 190 306,4 1,2 0,014 2,8 5,5 

ANO

ÁREA URBANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POPULAÇÃO
ECONOMIAS 

ATIVAS

LIMPEZAS 

DE TS

VOLUME 

ESGOTADO

VOLUME 

ESGOTADO

VAZÃO 

MÁXIMA
CARGA DBO5 CARGA SST

hab. qtde. qtde./ano m³/ano m³/dia L/s Kg/dia Kg/dia

2023 2.290 888 444 716,1 2,9 0,034 6,8 13,3 

2024 2.298 891 446 719,3 2,9 0,034 6,8 13,3 

2025 2.304 893 447 720,9 2,9 0,034 6,8 13,3 

2026 2.310 895 448 722,5 2,9 0,034 6,8 13,3 

2027 2.315 897 449 724,1 2,9 0,034 6,8 13,3 

2028 2.320 899 450 725,8 2,9 0,034 6,8 13,3 

2029 2.323 900 450 725,8 2,9 0,034 6,8 13,3 

2030 2.326 902 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2031 2.327 902 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2032 2.327 902 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2033 2.328 902 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2034 2.327 902 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2035 2.325 901 451 727,4 2,9 0,034 6,8 13,3 

2036 2.323 900 450 725,8 2,9 0,034 6,8 13,3 

2037 2.319 899 450 725,8 2,9 0,034 6,8 13,3 

2038 2.314 897 449 724,1 2,9 0,034 6,8 13,3 

2039 2.308 895 448 722,5 2,9 0,034 6,8 13,3 

2040 2.301 892 446 719,3 2,9 0,034 6,8 13,3 

2041 2.293 889 445 717,7 2,9 0,034 6,8 13,3 

2042 2.285 886 443 714,5 2,9 0,034 6,8 13,3 

ANO

ÁREA RURAL
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Tabela 68 – Projeção para totalidade do município - nº de limpezas, vazões e cargas 

 

 

Quanto aos cálculos, segue breve explicação. 

A quantidade de economias ativas (coluna 3) foi calculada com base na população 

projetada dividida por 2,58 habitantes por economia (dado da Tabela 63).  

Apenas a título de informação foi considerado a realização de limpezas já a partir de 

2023, no entanto, dentro do plano de ação que contempla este PMSB, foram estabelecidas 

ações com prazos de execução, sendo assim, os dados das tabelas acima servem apenas 

para conhecimento dos volumes de acordo com a evolução da população e a instalação das 

soluções individuais adequadas. 

A quantidade anual de limpezas de tanques sépticos (coluna 4) foi obtida pela divisão 

do número de economias ativas pela frequência de limpezas/esgotamentos dos dispositivos 

individuais de tratamento, definida como bienal para todas as economias do município. A 

quantidade de limpezas para o município se dá pela soma de ambas. 

O volume esgotado (colunas 5 e 6) se refere ao volume que são retirados dos tanques 

sépticos (ou fossas rudimentares até que os tanques sépticos sejam instalados) e conduzidos 

para a estação de tratamento de esgotos domésticos (ETE). O cálculo do volume esgotado 

anual (m³/ano) foi realizado considerando o volume de cada tanque séptico (Tabela 63) 

multiplicado pelo índice de 90% (também constante da Tabela 63), o qual se refere ao 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

POPULAÇÃO
ECONOMIAS 

ATIVAS

LIMPEZAS 

DE TS

VOLUME 

ESGOTADO

VOLUME 

ESGOTADO

VAZÃO 

MÁXIMA
CARGA DBO5 CARGA SST

hab. qtde. qtde./ano m³/ano m³/dia L/s Kg/dia Kg/dia

2023 3.182 1.234 617 995,1 4,0 0,046 9,4 18,3 

2024 3.194 1.238 620 999,9 4,0 0,046 9,4 18,3 

2025 3.205 1.242 622 1.003,1 4,0 0,046 9,4 18,3 

2026 3.215 1.246 624 1.006,4 4,0 0,046 9,4 18,3 

2027 3.225 1.250 626 1.009,6 4,0 0,046 9,4 18,3 

2028 3.234 1.253 627 1.011,3 4,0 0,046 9,4 18,3 

2029 3.242 1.256 628 1.012,9 4,0 0,046 9,4 18,3 

2030 3.249 1.260 630 1.016,1 4,1 0,047 9,6 18,8 

2031 3.255 1.262 631 1.017,7 4,1 0,047 9,6 18,8 

2032 3.260 1.264 632 1.019,3 4,1 0,047 9,6 18,8 

2033 3.265 1.265 633 1.020,9 4,1 0,047 9,6 18,8 

2034 3.269 1.267 634 1.022,5 4,1 0,047 9,6 18,8 

2035 3.272 1.268 635 1.024,2 4,1 0,047 9,6 18,8 

2036 3.274 1.269 635 1.024,2 4,1 0,047 9,6 18,8 

2037 3.275 1.270 636 1.025,8 4,1 0,047 9,6 18,8 

2038 3.275 1.269 635 1.024,1 4,1 0,047 9,6 18,8 

2039 3.274 1.269 635 1.024,1 4,1 0,047 9,6 18,8 

2040 3.272 1.268 634 1.022,5 4,1 0,047 9,6 18,8 

2041 3.269 1.267 634 1.022,5 4,1 0,047 9,6 18,8 

2042 3.265 1.266 633 1.020,9 4,1 0,047 9,6 18,8 

TOTAL DO MUNICÍPIO

ANO
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percentual que deverá ser esgotado devendo ser deixado o volume de 10% para a partida 

biológica do sistema, sendo então multiplicado pela quantidade de esgotamentos realizados 

anualmente (coluna 4). O volume esgotado diário (coluna 6) é a divisão do volume anual por 

365 dias/ano. 

Os valores das cargas de DBO5 (Demanda bioquímica de oxigênio) e SST (sólidos 

suspensos totais), mostrados nas colunas 7 e 8, foram obtidos a partir da concentração de 

tais parâmetros (conforme Tabela 63) em kg/m³ e multiplicados pelo volume esgotado diário 

(coluna 6). 

 

Sendo assim, analisando os resultados das tabelas supra, podemos ver que os 

volumes gerados de esgoto doméstico a serem removidos das soluções individuais são 

baixos, resultando em 1,2 m³/dia para a área urbana, e 2,9 m³/dia para a zona rural, o que 

permite organizar procedimentos de limpezas semanais ou quinzenais na cidade, em função 

da capacidade de carga do veículo que vier a fazer as operações de limpeza.  

 

 

4.2.4. Drenagem e manejo de águas pluviais 

 

O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais é um tanto diferente dos demais 

serviços de saneamento básico, considerando a forma com que é avaliado e trabalhado 

atualmente, considerando-se um serviço indivisível. Desse modo, não é possível calcular 

dentro do escopo do PMSB a demanda pelo mesmo, além de ser difícil estabelecer um 

sistema de taxas e tarifas que visem a sustentabilidade econômico-financeira do mesmo. 

Considerando o exposto, busca-se adentrar nos conceitos e propostas de medidas 

mitigadoras que podem ser implementadas no município como forma de prospectivas técnicas 

a serem buscadas para a melhoria do serviço em termos estruturais e não estruturais. 

Seguem as prospectivas técnicas em drenagem e manejo de águas pluviais. 

 

4.2.4.1. Medidas mitigadoras estruturais convencionais ou intensivas 

 

As medidas estruturais convencionais ou intensivas correspondem às obras 

(estruturas) que visam o escoamento mais rápido das águas pluviais, ou sua retenção em 

grande escala e pontual, por meio de canalizações, derivações, bacias de detenção e 

modificações nas seções dos rios e córregos. Trata-se da implantação de obras especificas 

de acordo com projetos técnicos elaborados atendendo para solucionar o problema apontado. 
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No município a análise do diagnóstico demonstra que é necessário o incremento de 

rede de microdrenagem em uma menor parte das vias urbanas existentes. Quanto a 

macrodrenagem a situação encontra-se satisfatória.  

Após a análise das informações apresentadas no diagnóstico da drenagem pluvial, 

propõem-se as seguintes medidas: 

 

Microdrenagem 

A rede de microdrenagem de ser implantada nos arruamentos urbanos e estradas 

municipais, onde não existem sistemas de microdrenagem. Muitas ruas ainda não são 

pavimentadas, devendo a microdrenagem ser prevista antecedendo a pavimentação.   

Também, revisar as estruturas de microdrenagem existentes e, quando for o caso, 

substituí-las e reformá-las quando estiverem deterioradas e mal dimensionadas, bem como 

realizar a limpeza e o desentupimento destas. 

Deve ser implantado um cronograma de manutenção de limpeza das redes sempre 

que possível prevendo a manutenção preventiva, e não somente a manutenção corretiva. 

 

Macrodrenagem 

Os sistemas de macrodrenagem na área urbana de Alto Feliz funcionam 

adequadamente. 

Também verificou-se que na área rural, o Município conta com sistemas de bueiros e 

pontilhões em bom estado de conservação e capacidade de escoamento das águas pluviais. 

Além disso, nos aspectos concernentes à limpeza e roçada das estradas, assim como 

manutenção da pavimentação e dos sistemas de drenagem, também possui uma operação 

de manutenção preventiva que minimiza problemas de escoamento. 

 

4.2.4.2. Medidas mitigadoras estruturais não convencionais ou extensivas 

 

Medidas estruturais não convencionais ou extensivas consistem em obras de pequeno 

porte dispersas na bacia, que atuam no sentido de reconstituir ou resgatar padrões 

hidrológicos representativos da situação natural. São medidas que visam compensar os 

incrementos do escoamento superficial decorrentes do aumento da impermeabilização, com 

a utilização de dispositivos de retenção e/ou retardo – com ou sem possibilidades de 

infiltração, e/ou reuso das águas pluviais coletadas. 

Estas medidas estruturais não convencionais em geral são de natureza mais 

sustentáveis, aproximando o sistema de drenagem às características naturais, permitindo a 
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infiltração da água no solo, efetuando pequenas retenções localizadas, reflorestando áreas e 

aproveitando e reservando o recurso que seria descartado (uso de cisternas). 

A seguir, serão apresentados exemplos de medidas estruturais não convencionais que 

poderão ser incentivadas e normatizadas pela gestão pública através dos instrumentos já 

mencionados anteriormente. 

 

Pavimentos Permeáveis: 

Os pavimentos permeáveis (ou porosos) são normalmente de bloco vazado em 

concreto ou asfalto, apresentando como vantagem a redução do escoamento superficial 

previsto na superfície impermeável. Os pavimentos permeáveis devem ser utilizados em 

parques, passeios, estacionamentos, quadras esportivas e ruas de pouco tráfego. Estima-se 

que o custo de implantação deste tipo de pavimento seja da ordem de 30% mais oneroso que 

o pavimento comum.  

Abaixo, listam-se diferentes tipos de materiais que podem ser utilizados na 

pavimentação, em substituição aquelas não permeáveis, em pontos onde ocorrem 

alagamentos: 

 Pavimento de pedra irregular s/colchão e rejunte de areia; 

 Pavimento de pedra irregular s/colchão, areia e rejunte cixar; 

 Pavimento com blocos de concreto (10cm) c/colchão e rejunte de areia; 

 Pavimento com blocos de concreto (8cm) c/colchão e rejunte de areia; 

 Pavimento de blocos de concreto (10cm) c/colchão rejunte de pó pedra; 

 Pavimento de blocos de concreto (10 cm) com colchão areia e rejunte cixar;  

 

Verificou-se que boa parte das novas pavimentações que o Município vem 

implementando estão sendo utilizados pavimentos intertravado com blocos de concreto, nas 

configurações listadas acima, portanto já indo de encontro com tais pressupostos mais 

sustentáveis. 

 

4.2.4.3. Obras de controle na fonte 

 

Enquanto os sistemas tradicionais visam à evacuação rápida das águas pluviais para 

jusante, os dispositivos de controle na fonte procuram reduzir e retardar escoamentos 

urbanos. Os dispositivos tradicionais, como tubulações enterradas, podem ser substituídos 

por outros de controle na fonte, mas não em todos os casos, pois um moderno projeto de 

drenagem urbana deve integrar harmoniosamente estruturas de transporte e de infiltração e 

retenção. Muitos dispositivos de controle na fonte têm um objetivo mais amplo do que o 
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controle quantitativo do escoamento pluvial, incorporando-se também o controle da poluição 

e dos sedimentos e lixo. No entanto, não se identificou no município obras implantadas e 

eficientes que abrangem estes conceitos. 

 

Dispositivos de armazenamento: 

Normalmente tem por objetivo primordial o retardo do escoamento pluvial para sua 

liberação defasada, e com pico amortecido, ao seu destino, que pode até ser um ponto de 

captação de uma rede pluvial existente. Reservatórios residenciais em lotes, bacias de 

retenção e detenção nos loteamentos ou na macrodrenagem são exemplos típicos destes 

dispositivos de armazenamento. 

 

Dispositivos de infiltração: 

Os dispositivos de infiltração, diferentemente dos de armazenamento, retiram água do 

sistema pluvial, promovendo sua absorção pelo solo para redução do escoamento pluvial. 

Pavimentos porosos, trincheiras de infiltração, faixas e valas gramadas são alguns exemplos 

típicos de tais dispositivos, mais adequados às escalas do lote e do loteamento. Há muitos 

dispositivos mistos que promovem a infiltração e ao mesmo tempo retardam o escoamento 

excedente. Depende da concepção da obra ou dispositivo, segundo a criatividade do 

projetista.  

 Abaixo citam-se alguns dispositivos que podem ser empregados para soluções de 

problemas pontuais, ou ainda, problemas com grandes potenciais. 

 

a) Cobertura Verde Leve – CVL (“teto-verde”) 

Um telhado verde é um telhado ou uma construção coberta completamente ou 

parcialmente com vegetação de crescimento médio, na qual é revestida com uma membrana 

a prova d´água. Esta cobertura deve incluir também camadas como o substrato e sistemas 

de drenagem e irrigação. 

 

b) Jardim de chuva 

Os jardins de chuva são depressões topográficas existentes ou aperfeiçoadas 

especialmente para receberem o escoamento da água pluvial proveniente de telhados e 

demais áreas impermeabilizadas limítrofes. O solo, geralmente tratado com composto e 

demais insumos que aumentam sua porosidade, age como uma esponja a sugar a água, 

enquanto microrganismos e bactérias no solo removem os poluentes difusos trazidos pelo 

escoamento superficial. 
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c) Vala de infiltração 

As valas de infiltração são dispositivos lineares (comprimento extenso em relação à 

largura e profundidade) que recolhem o excesso superficial para concentrá-lo e promover sua 

infiltração no solo natural. 

 

d) Canteiro pluvial 

Os canteiros pluviais são muito parecidos com os jardins de chuva, porém 

compactados em locais menores, os canteiros podem compor a paisagem de edificações, 

praças, parques, residências, centros comerciais e empresariais, indústrias, entre outros 

locais. 

 

e) Biovaleta 

As biovaletas são semelhantes aos jardins de chuva, mas são normalmente 

longitudinais e nelas têm depressões com vegetação ou barreira artificial que limpa a água da 

chuva enquanto a valeta dirige para os jardins de chuva ou sistemas convencionais de 

drenagem. São ligadas em série de células para que a água transborde de uma para outra, e 

neste transbordamento retarde a velocidade do escoamento, favorecendo a sedimentação de 

particulados que se encontram na água da chuva. 

 

f) Grade Verde 

As grades verdes são uma combinação das diversas infraestruturas verdes citadas 

anteriormente, que acabam por conformar uma rede de mudanças sustentáveis para setores 

urbanos inteiros. Desse modo, é possível que as soluções técnicas mais eficazes se integrem, 

aumentando o desempenho geral do sistema. 

 

Áreas de restrição Ambiental: 

Não existe um consenso se esta ação se enquadra como estrutural ou não estrutural. 

No entanto, como é uma ação diferenciada e, ainda pouco implementada.  

As áreas de restrição ambiental devem ser identificadas, definidas e normatizadas. 

Como exemplo, podemos citar: 

 Áreas de várzea: manutenção da área livre e preservada para a otimização da 

função de contenção de cheias. Fiscalização e limpeza pública. 

 Áreas de Preservação Permanente e Unidades de Conservação: recuperação e 

manutenção da cobertura vegetal. 

 Áreas susceptíveis a erosão: mapear as áreas críticas quanto aos processos 

erosivos, promover medidas de controle de erosão, assoreamento e run off urbano 

e recuperar as áreas degradadas por meio da reposição da cobertura vegetal. 
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 Mananciais de Abastecimento: promover densidades adequadas à qualidade da 

água e incentivar a cobertura vegetal para contenção da sedimentação. 

 

4.2.4.4. Medidas mitigadoras não estruturais 

 

Correspondem às ações que visam diminuir os problemas da drenagem pluvial não 

por meio de obra, mas por meio de normas, leis, regulamentos e ações educacionais. Na 

maioria dos casos, a implantação das medidas não estruturais exige menores investimentos 

quando comparado com as medidas estruturais. Porém, exigem ações de gestão que muitas 

vezes esbarram em limitações legais, políticas e institucionais, exigindo empenho do 

administrador público e da sociedade para que sejam contornadas. 

 

Ferramentas Legais: 

A principal medida não estrutural prevista consiste na implantação do plano diretor, 

prevendo indicações quanto à drenagem pluvial, como sendo uma ferramenta legal de 

aplicação no território do município. 

 

a) Plano Diretor  

O Plano Diretor serve como ferramenta de regulamentação de áreas de 

impermeabilização, quando não se tem a intenção em promover um Plano Diretor de 

Drenagem Pluvial. Assim, alguns mecanismos, mesmo que de forma mais simplificada, 

servem para administrar a infraestrutura urbana relacionada à gestão das águas pluviais, 

como taxa de permeabilização dos solos junto as áreas construídas, e taxa de infiltração 

mínima que devem ser mantidas junto as áreas construídas do município.  

 

b) Código de Obras (revisões) 

O município possui o Código de Obras do qual visa normatizar às atividades 

preparatórias das construções, incluindo-se a movimentação de terra, e a execução de 

edificações, obras e serviços propriamente ditos. Pouco garante normas adequadas para a 

regulamentação especifica voltada para o setor de drenagem. 

Este Código tem como objetivo garantir índices mínimos aceitáveis de habitabilidade 

e segurança, especialmente com observância aos padrões de higiene, salubridade, 

acessibilidade e conforto, podendo neste caso, ser promovidas revisões que vise a adequação 

do mesmo para novas indicações realizadas através deste plano.  

Deste modo, este código deverá absorver todos os itens possíveis que regulam os 

aspectos relacionados a drenagem pluvial dentro do seu foco, isto é, das obras e edificações. 
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Abaixo são apresentados alguns exemplos de assuntos que devem ser normatizados 

neste código municipal: 

 

Art. ... - Os terrenos ao receberem edificações serão convenientemente 
preparados para dar escoamento as águas pluviais e de infiltração. 
Art.... - As águas de que trata o artigo anterior serão dirigidas para a 
canalização pluvial, para curso de água ou vala que passe nas imediações 
ou para a calha do logradouro (sarjeta). 
Art. ..... - Os terrenos edificados serão dispensados de instalações para 
escoamento das águas pluviais desde que: 
1 – a relação entre a área coberta e área do lote seja inferior a 1/20 (um vinte 
avos); 
2 – a distância mínima entre a construção e a divisa do lote em cota mais 
baixa seja superior a 20,00m (vinte metros). 
Art...... - As águas pluviais, as de lavagem de terrenos e balcões, e coleta do 
condensado de aparelhos de ar condicionado individual, serão canalizados 
para o esgoto pluvial ou calha do logradouro (sarjeta) sob o passeio.” 
Art.....- Onde não existir rede coletora de esgoto/cloacal será obrigatório o 
emprego de fossas sépticas para tratamento de esgoto cloacal, distinguindo-
se os seguintes casos: 
1 – se a edificação for ligável a rede pluvial, isto é, se houver coletor em frente 
ou nos fundos do prédio e desnível suficiente neste, será descarregado 
diretamente por meio de canalização o afluente da fossa; 
2 – se a edificação não for ligável a rede pluvial, o afluente da fossa irá para 
um poço absorvente, podendo haver extravasor (ladrão) desse poço para a 
calha da via pública (sarjeta) ou para valas ou cursos d’água sempre, porém, 
mediante canalização. 

 

c) Lei de Conservação e Uso Racional da Água nas Edificações 

Caso o Plano Diretor de Drenagem Pluvial e/ou Código de Obras e Edificações não 

normatizem questões referentes ao uso das águas pluviais, pode ser criada uma legislação 

específica para tal, como a lei que cria o programa de conservação e uso racional da água 

nas edificações. Esta poderá conter assuntos como os exemplificados abaixo: 

 
Art. ... - As ações de Utilização de Fontes Alternativas compreendem: 
I - a captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas 
e, 
Art....- A água das chuvas será captada na cobertura das edificações e 
encaminhada a uma cisterna ou tanque, para ser utilizada em atividades que 
não requeiram o uso de água tratada proveniente da Rede Pública de 
Abastecimento, tais como: 
a) rega de jardins e hortas; 
b) lavagem de roupa; 
c) lavagem de veículos; 
d) lavagem de vidros, calçadas e pisos. 
Art....-  O combate ao desperdício da Água, compreende ações voltadas à 
conscientização da população através de campanhas educativas, abordagem 
do tema nas aulas ministradas nas escolas integrantes da Rede Pública 
Municipal e palestras, entre outras, versando sobre o uso abusivo da água, 
métodos de conservação e uso racional da mesma. 
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Atualização do Cadastro Técnico do Sistema de Microdrenagem: 

Torna-se necessária a revisão e detalhamento do cadastro técnico do sistema de 

microdrenagem, de modo que se obtenha uma maior confiabilidade neste importante 

instrumento de apoio à gestão. A relevância de tal ação se dá na medida em que são 

desenvolvidos novos projetos, sendo necessária para compatibilização do sistema existente 

com novos sistemas projetados. 

O departamento de engenharia de Alto Feliz vem realizando a atualização do cadastro 

técnico de drenagem concomitantemente à elaboração de novos projetos de microdrenagem. 

Tal ação deve ser continuada e padronizada quanto à adoção de critérios, especificações 

técnicas e informações mínimas para o detalhamento e compreensão do sistema de 

microdrenagem. De mesma forma, deve-se ter um banco de dados único que fomente 

informações e permite realizar a coligação dos projetos, permitindo se ter toda a rede de 

drenagem mapeada.  

 

Programa de Manutenção Preventiva e Corretiva: 

Esta medida visa promover um programa para desassoreamento e manutenção dos 

sistemas de micro e macrodrenagem, englobando desobstrução de córregos, rios, canais, 

bueiros, galerias e demais dispositivos que compõem o sistema de drenagem, especialmente 

na área rural. 

Os profissionais que trabalham na realização das obras e na operação do maquinário 

deverão ser capacitados, em cada uma de suas especialidades, a fim de evitar erros na 

execução de obras e serviços relacionados a drenagem pluvial. 

Conforme foi verificado, o município realiza ações frequentes de manutenção 

preventiva na área rural, onde a demanda é mais frequente dos sistemas de drenagem pluvial 

com atividades de roçada e manutenção da pavimentação e do escoamento lateral (sarjetas) 

e do seu lançamento na macrodrenagem. Os bueiros e pontilhões existentes também são 

verificados com frequência pelo mesmo pessoal responsável a fim de minimizar a 

necessidade de intervenções corretivas. 
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5. OBJETIVOS E METAS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 

14.026/2020 que instituiu o Novo Marco Legal do Saneamento, estabeleceu em seu Art. 9°, 

Inciso I, o que segue: 

 

Art. 9º Inciso I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta 
Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e 
mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente 
observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por 
concessão; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020); [grifo nosso] 

 

Sendo assim, além da revisão do PMSB, se faz necessário que sejam estabelecidas 

metas mensuráveis através de indicadores de desempenho que permitam avaliar os 

resultados obtidos através do Plano.  

Esta seção visa apresentar os objetivos e metas revisados e pactuados para os 

serviços de saneamento básico contemplados neste: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais. Lembrando que a revisão do serviço de 

resíduos sólidos foi trabalhada no PMGIRS, conforme já explanado anteriormente. 

Para cada um dos serviços de saneamento básico foram assim determinados: 

 Objetivo geral do serviço; 

 Objetivos específicos, visando a consolidação do objetivo geral; 

 Metas a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo; 

 

Quanto a definição dos objetivos específicos foi determinado um código para 

representar cada serviço assim como para a gestão do saneamento como um todo, este pode 

ser visualizado na Tabela 69. 

 

Tabela 69 – Códigos que representam cada serviço do saneamento básico. 

Serviço de Saneamento Básico Código 

Gestão do saneamento básico G 

Abastecimento de Água A 

Esgotamento Sanitário E 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais D 
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Foram definidos prazos para cada meta a ser alcançada para três horizontes de tempo: 

curto, médio e longo prazo, conforme pode ser visto na Tabela 70 a seguir. 

 

Tabela 70 – Categorias de prazo para o alcance das metas propostas  

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Prazo para 
implementação 

Curto Prazo De 4 a 8 anos Até 2030 

Médio Prazo De 9 a 12 anos Até 2034 

Longo Prazo De 13 a 20 anos Até 2042 

 

As metas definidas para o Município foram construídas a partir das metas 

estabelecidas pelo Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab (BRASIL, 2019), o qual 

foi revisado e está atualmente em fase final de avaliação pelos Conselhos Nacionais da 

Saúde, do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 

O objetivo foi compatibilizar o PMSB com o referido plano nacional, considerando 

assim que se o Município atingir as metas propostas neste PMSB estará melhorando a 

prestação dos serviços locais de saneamento básico e ao mesmo tempo contribuindo para o 

alcance das metas a nível federal. 

Para cada meta foi definido um indicador sobre os quais é explicado em cada uma das 

seções dos respectivos serviços.  

 

5.1. SISTEMA DE GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

Em Alto Feliz se faz necessário estabelecer medida estruturante a ser tomada na 

implementação de uma gestão pública eficiente voltada aos serviços de saneamento básico, 

caracterizada pela estruturação de um modelo institucional que abranja as atividades de 

planejamento, gerenciamento e coordenação, prestação dos serviços, regulação, fiscalização 

e controle social, realizadas de forma integrada, visando garantir a efetividade das ações 

estabelecidas através do Plano. 

Segue abaixo o objetivo geral e objetivos específicos para o Sistema de Gestão. 
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5.1.1. Declaração do Objetivo Geral para a Gestão do Saneamento Básico 

 

                                      

5.1.2. Declaração dos Objetivos Específicos 

 

G-I -  Estruturar e assegurar o funcionamento regular do Conselho 
Municipal de Saneamento Básico em suas funções de controle social; 

G-II -  Garantir a efetividade e implementação do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos. 

 

 

5.2. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Para o abastecimento de água foram estabelecidos os objetivos gerais e específicos 

e respectivas metas, conforme declarações a seguir. 

 

5.2.1. Declaração do Objetivo Geral para o abastecimento de água 
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5.2.2. Declaração dos Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estabelecidos para o serviço de abastecimento de água visam 

a consolidação do objetivo geral. Segue a declaração dos objetivos específicos: 

 

A-I -  Universalizar o acesso a água potável por meio de rede de distribuição 
ou solução individual tecnicamente adequada, em volume adequado 
às necessidades da população; 

A-II -  Garantir o atendimento aos padrões de potabilidade da água 
fornecida; 

A-III -  Garantir a regularidade no fornecimento de água, minimizando 
intermitências; 

A-IV -  Aumentar a sustentabilidade econômica dos serviços de 
abastecimento de água, buscando o equilíbrio econômico e 
financeiro da prestação do serviço, através de sistema tarifário justo 
e equitativo; 

A-V -  Reduzir as perdas nos sistemas de abastecimento de água. 
 

 

5.2.3. Metas Pactuadas para o abastecimento de água 

 

As metas pactuadas para o serviço de abastecimento de água estão apresentadas na 

Tabela 71 incluindo o indicador de controle, o código respectivo do SNIS e a fórmula de 

cálculo, assim como o valor atual e as metas para os horizontes de curto, médio e longo 

prazos. 

Para o serviço de abastecimento de água, foram utilizados os Indicadores do Sistema 

Nacional de Informações (SNIS), a partir do glossário específico para cada setor. Os valores 

que demonstram a situação atual da meta são relativos ao último ano-base disponível na base 

de dados históricos do SNIS, sendo atualmente de 2020. 

Como pode ser visto, para alguns indicadores não foi possível serem estabelecidas as 

metas futuras, pois não há dados que permitam calcular a situação atual, inviabilizando assim 

o estabelecimentos das mesmas, os quais serão definidas na medida que nos próximos anos 

tais informações estejam disponíveis. 
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Tabela 71 – Metas pactuadas para o serviço de abastecimento de água 

CÓDIGO 
DEFINIÇÃO DO INDICADOR 

(Nome, forma de cálculo e informações) 
UNIDADE 

ATUAL METAS 

2020¹ 2030 2034 2042 

IN055 

Índice de Atendimento Total de Água 

% 84,1 90 98 100 𝐴𝐺001

POP_TOT
 × 100 

AG001: População total atendida com 
abastecimento de água 
POP_TOT: População total residente do 
município no ano de referência 

IN009 

Índice de Hidrometração 

% 100 100 100 100 𝐴𝐺004

𝐴𝐺002
 × 100 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
AG004: Quantidade de ligações ativas de água 
micromedidas 

IN011 

Índice de Macromedição 

% 0 85 100 100 𝐴𝐺012

𝐴𝐺006
 × 100 

AG006: Volume de água produzido 
AG012: Volume de água macromedido 

IN075 

Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão 

% 0,0 <1 <1 <1 𝑄𝐷007

𝑄𝐷006
 × 100 

QD006: Quantidade de amostras para cloro 
residual (analisadas) 
QD007: Quantidade de amostras para cloro 
residual com resultados fora do padrão 

n/d = dados não disponíveis 
¹ Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 
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Tabela 71 – Metas pactuadas para o serviço de abastecimento de água (continuação) 

CÓDIGO 
DEFINIÇÃO DO INDICADOR 

(Nome, forma de cálculo e informações) 
UNIDADE 

ATUAL METAS 

2020¹ 2030 2034 2042 

IN084 

Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão 

% 0,0 <1 <1 <1 𝑄𝐷027

𝑄𝐷026
 × 100 

QD026: Quantidade de amostras para 
coliformes totais (analisadas) 
QD027: Quantidade de amostras para 
coliformes totais com resultados fora do 
padrão 

IN073 

Economias Atingidas por Intermitências 

Econ./ 
Interrup. 

n/d 
Não foram estabelecidas metas 

pois não há registros que permitam 
calcular estes indicadores 

atualmente. Serão monitorados a 
partir de então para serem 

estabelecidos assim que tiver  
histórico suficiente. 

𝑄𝐷015

𝑄𝐷021
 × 100 

QD015: Quantidade de economias ativas 
atingidas por interrupções sistemáticas 
QD021: Quantidade de interrupções 
sistemáticas 

IN049 

Índice de Perdas na Distribuição 

% n/d 𝐴𝐺006 − 𝐴𝐺010

𝐴𝐺006
 × 100 

AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 

IN012 

Indicador de Desempenho Financeiro 

% 82,3 85 92 100 𝐹𝑁001

𝐹𝑁017𝐴
 × 100 

FN001: Receita operacional total de água 
FN017A: Despesas totais com serviços de 
abastecimento de água (não incluir esgoto) 

n/d = dados não disponíveis 
¹ Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 
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5.3. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Foram estabelecidos um Objetivo Geral e Objetivos específicos para o serviço de 

esgotamento sanitário no município e suas respectivas metas. 

 

5.3.1. Declaração do Objetivo Geral para o esgotamento sanitário 

 

 

5.3.2. Declaração dos Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos definidos para o setor de esgotamento sanitário, visando a 

consolidação do objetivo geral, são os seguintes: 

 

E-I – Garantir o atendimento a todos os usuários com soluções individuais 
tecnicamente adequadas, promovendo o tratamento a 100% do esgoto 
gerado no município; 

E-II – Garantir a eficiência das soluções individuais através da efetiva gestão 
e fiscalização da execução de processos de esgotamento e tratamento 
dos esgotos e lodos gerados; 
 

 

5.3.3. Metas Pactuadas para o esgotamento sanitário 

 

As metas pactuadas para o serviço de esgotamento sanitário estão apresentadas 

nesta seção. 

Para o serviço de esgotamento sanitário, o SNIS possui um glossário mais voltado 

para a utilização da prestação de serviço através de sistemas coletivos, o que não é e não 

será o tipo de atendimento no município ao longo do horizonte de planejamento deste PMSB. 
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Sendo assim, para cada meta em esgotamento sanitário foi criado um conjunto de 

informações e indicadores, voltados ao tipo de atendimento usando soluções individuais os 

quais estão apresentados na Tabela 72, incluindo o código e descrição criados 

respectivamente para a meta e a fórmula de cálculo e as respectivas metas para os horizontes 

de curto, médio e longo prazos. 

Como pode ser visto, em função da indisponibilidade de dados para alguns indicadores 

não foi possível calcular a situação atual. Para o estabelecimento dos valores para os 

indicadores das metas, foi feita uma compatibilização com as metas do Plansab assim como 

em função das necessidades e objetivos estabelecidos para o serviço no Município.  
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Tabela 72 – Metas pactuadas para o serviço de esgotamento sanitário 

CÓDIGO 
DEFINIÇÃO DO INDICADOR 

(Nome, forma de cálculo e informações) 
UNIDADE 

ATUAL METAS 

2020 2030 2034 2042 

IN-E.001 

Índice Urbano de Adequação de Sistemas de Esgoto 

% n/d 80 90 100 𝐸𝑆102

𝐸𝑆101
 × 100 

ES101: Quantidade total de domicílios urbanos 
do município 
ES102: Quantidade de domicílios urbanos com 
solução adequada de esgotamento sanitário 

IN-E.002 

Índice Rural de Adequação de Sistemas de Esgoto 

% n/d 50 75 100 𝐸𝑆202

𝐸𝑆201
 × 100 

ES201: Quantidade total de domicílios rurais do 
município 
ES202: Quantidade de domicílios rurais com 
solução adequada de esgotamento sanitário 

IN-E.003 

Índice de Limpeza das Soluções Individuais 

% n/d 50 90 100 𝐸𝑆302

𝐸𝑆101
 × 100 

ES101: Quantidade total de domicílios urbanos 
do município 
ES302: Quantidade de soluções individuais 
esgotadas no ano de referência 

IN-E.004 

Índice de Tratamento de Esgoto 

% n/d – 100 100 
𝐸𝑆005 − 𝐸𝑆006

𝐸𝑆005
 × 100 

ES005: Volume de esgotos coletado 
ES006: Volume de esgotos tratado 
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5.4. SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais foram estabelecidos objetivos 

e metas a seguir. 

 

5.4.1. Declaração do Objetivo Geral para o manejo de águas pluviais 

 

 

5.4.2. Declaração dos Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos estabelecidos para o serviço estão declarados a seguir:  

D-I – Priorizar a manutenção preventiva dos sistemas de drenagem nas 
urbanos e rurais, reduzindo a necessidade de manutenções corretivas. 

D-II – Priorizar intervenções e ampliações nos sistemas de drenagem com 
base em projetos técnico-executivos, pautando as ações no setor com 
base na adoção paulatina de conceitos inovadores em manejo de águas 
pluviais. 
 

5.4.3. Metas Pactuadas para a drenagem e manejo de águas pluviais 

 

As metas pactuadas para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais estão 

apresentadas na Tabela 73 incluindo o código respectivo do SNIS e a fórmula de cálculo, 

assim como o valor atual e as metas para os horizontes de curto, médio e longo prazos. 

Para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais foram utilizados os 

Indicadores do Sistema Nacional de Informações (SNIS). Os valores que demonstram a 

situação atual da meta são relativos ao último ano-base disponível na base de dados 

históricos do SNIS, sendo atualmente de 2020.  
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Tabela 73 – Metas pactuadas para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 

CÓDIGO 
DEFINIÇÃO DO INDICADOR 

(Nome, forma de cálculo e informações) 
UNIDADE 

ATUAL METAS 

2020¹ 2030 2034 2042 

IN020 

Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana 
do Município 

% 92,8² 95 97 99 
𝐼𝐸019

𝐼𝐸017
 × 100 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas 
do município 
IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas 
com pavimento e meio-fio (ou semelhante) 

IN021 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana 

% 91,2 93 95 97 
𝐼𝐸024

𝐼𝐸017
 × 100 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas 
do município 
IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas 
com redes ou canais de águas pluviais 
subterrâneos 

IN040 

Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 

% 0,0 0 0 0 𝑅𝐼013

𝐺𝐸008
 × 100 

GE008 - Quantidade total de domicílios urbanos 
existentes no município 
RI013 - Quantidade de domicílios sujeitos a risco 
de inundação 

n/d = dados não disponíveis 
¹ Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 
² Dado do mapeamento realizado apresentado no Diagnóstico deste PMSB. 
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Tabela 73 – Metas pactuadas para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais (continuação) 

CÓDIGO 
DEFINIÇÃO DO INDICADOR 

(Nome, forma de cálculo e informações) 
UNIDADE 

ATUAL METAS 

2020¹ 2030 2034 2042 

IN041 

Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos 

% 0,0 0 0 0 𝑅𝐼029 + 𝑅𝐼067

𝐺𝐸006
 × 100 

GE006 - População urbana residente no 
município (estimada conforme taxa de 
urbanização do último Censo) 
RI029 - Número de pessoas desabrigadas ou 
desalojadas, na área urbana do município, 
devido a eventos hidrológicos impactantes no 
ano de referência, registrado no sistema 
eletrônico da Secretaria Nacional de Proteção e 
Defesa Civil (Fonte: S2ID) 
RI067 - Número de pessoas desabrigadas ou 
desalojadas na área urbana do município devido 
a eventos hidrológicos impactantes, no ano de 
referência, que não foi registrado no sistema 
eletrônico (S2ID) da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 

n/d = dados não disponíveis 
¹ Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 
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6. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

A Política Nacional do Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, estabeleceu como 

conteúdo mínimo dos planos de saneamento básico, em seu Art. 19, Inciso III, o 

estabelecimento de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas. 

O fluxograma da Figura 91 demonstra o processo de desenvolvimento desde a etapa 

de pactuação dos objetivos até a presente construção dos Programas e Ações. 

 

Figura 91 – Fluxo do Processo de Planejamento Estratégico 

 

 

Baseando-se nas deficiências constatadas no Diagnóstico revisado, assim como nos 

anseios da população, da participação do comitê executivo e entidades e profissionais ligados 

ao saneamento básico, entre outros, foram estabelecidos programas, projetos e ações 

específicos para todos os eixos do saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, manejo e drenagem de águas pluviais), os quais devem ser implementados de forma 

constante ao longo do horizonte de planejamento, de acordo com os prazos estabelecidos.  

Os programas e ações para o serviço de manejo de resíduos sólidos estão 

estabelecidos no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), 

revisado de forma integrada e concomitante com este PMSB, porém compondo um relatório 

específico a parte deste. 

O processo de revisão dos programas estabelecidos no PMSB original (Versão 2014) 

procurou ajustar o arcabouço de ações originais, editando e atualizando ações existentes, 

acrescentado ações pertinentes com base nas necessidades identificadas através da situação 



 

234 

 

 

atual revisada do saneamento básico ou tendo sido excluídas ações que já tenham sido 

executadas ou não se adaptam aos objetivos e prospectivas pactuados. 

A apresentação dos programas e ações neste capítulo está estruturada em seções 

específicas para cada um dos serviços de saneamento básico que formam este PMSB, 

havendo ainda uma seção para as ações que envolvem mais de um serviço, as chamadas 

ações integradas. 

Os programas são formados por um conjunto de ações e estão subdivididos e 

apresentados nas subseções que seguem neste capítulo, onde estão declarados seus 

objetivos específicos e as ações que os compõem. 

O modelo de estruturação das ações foi mantido, com alguns pequenos ajustes, sendo 

que cada ação contempla as seguintes definições em sua construção:  

 código identificador; 

 declaração do seu objetivo = nomenclatura; 

 descrição dos problemas a serem sanados ou metas a serem alcanças; 

 medidas para sua execução; 

 investimento previsto; 

 respectiva fonte de recursos; 

 prazo de execução da ação; e  

 respectivos responsáveis pela execução da ação. 

 

No que se refere ao prazo de execução e alcance de seus objetivos específicos, as 

ações estão enquadradas em uma categoria de prazo definida na Tabela 74 a seguir. 

 

Tabela 74 – Categorias de prazo para execução das ações  

Categorias de Prazo 
Definição  
de Prazo 

Prazo para 
implementação 

Emergencial Até 3 anos Até 2025 

Curto Prazo De 4 a 8 anos Até 2030 

Médio Prazo De 9 a 12 anos Até 2034 

Longo Prazo De 13 a 20 anos Até 2042 

 

Cabe enfim destacar que as ações que compõem o presente PMSB foram construídas 

de forma compatibilizada com o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí, conforme descrito na 

Seção 4.1.4 deste relatório. 
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6.1. AÇÕES INTEGRADAS EM SANEAMENTO BÁSICO 

 

Nesta seção estão apresentadas as ações cujos resultados e objetivos tem influência 

sobre mais de um serviço de saneamento básico, denominadas de ações integradas. 

Foram estabelecidos 2 (duas) grandes ações integradas, apresentadas a seguir. 
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Tabela 75 – Ação AE1 – Recadastro comercial do sistema de abastecimento de água e da 
solução de esgotamento sanitário utilizada 

AE1 
Recadastro comercial do sistema de abastecimento de água e da 
solução de esgotamento sanitário utilizada 

Problema: 
Para a otimização da operação do sistema de abastecimento de água, é necessário um controle de 
perdas, que permitirá o combate a fraudes, erros de medições e até mesmo identificação de 
vazamentos na rede. Consequentemente, isto propiciará o conhecimento da demanda do sistema 
de esgotamento sanitário. Para que isto seja possível, porém, é fundamental a elaboração de um 
cadastro completo dos usuários do sistema de abastecimento de água. Adicionalmente, é de suma 
importância que as informações quanto a forma de esgotamento sanitário dos usuários sejam 
cadastradas para que seja possível a implementação de ações visando à adequação das soluções 
individuais utilizadas pelos usuários. 

Medidas: 

Esta ação é importante para a execução de outras ações subsequentes deste PMSB. 

Elaboração de um cadastro completo dos usuários: 

– sistema de abastecimento de água do município, contendo no mínimo as seguintes informações 
referentes a cada usuário: endereço, faixa de renda (baixa, médio ou alta renda), idade do 
hidrômetro, classe metrológica do hidrômetro, estado de funcionamento do hidrômetro e condição 
de instalação (se está visível ou não, se encontra-se em lugar de fácil acesso para o leiturista, etc.) 

– da solução individual de esgotamento sanitário utilizada: tipo de solução utilizada, fossa séptica 
fossa rudimentar (poço negro), estado da solução em esgotamento, ligação da fossa se na rede de 
drenagem ou poço sumidouro. 

Essa medida, após concluída, será a principal fonte de consulta do sistema de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário no município, o que subsidiará a elaboração de uma série de outras 
ações em saneamento básico constantes deste Plano. 

Investimento: 
Não há custos pois será implantada pelo próprio pessoal da Prefeitura Municipal, conforme descrito 
abaixo. 
Poderá ser necessária a adequação do sistema de cadastro dos usuários da água para englobar 
mais campos e dados, a ser realizada de acordo com o contrato de prestação de serviços de 
fornecimento de software vigente na época. 

Origem dos Recursos: 
Recursos Próprios 

Prazo: 
Curto Prazo – Até 2030 c/início emergencial, ou seja, a ser realizado ao longo do tempo, a fim 
de utilizar a estrutura existente e evitar contratações e despesas. 

Responsáveis: 
– A execução dos levantamentos técnicos será realizada pelo pessoal da Secretaria de Obras e 
Viação com a orientação dos operadores do abastecimento de água e também pelas agentes de 
saúde municipais, cada um no âmbito de suas atribuições. 
– As ações de adequação dos sistemas e atualização dos cadastros deverá ser feito pelo Setor 
Fiscal que atualmente é responsável pela operação dos cadastros de usuários da água. 
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Tabela 76 – Ação AED1 – Programa de Educação Ambiental para o Saneamento Básico 

AED1 Programa de Educação Ambiental para o Saneamento Básico 

Problema: 
 Para que todas as metas sejam alcançadas e as demais ações estabelecidas neste PMSB 
sejam efetivas, é imprescindível que haja conscientização da população a respeito dos demais 
diversas temas que envolvem o meio ambiente e o saneamento básico. 
 Desse modo, ações permanentes de educação ambiental são fundamentais para que os 
usuários sejam atores nos processos sociais que envolvem a proteção do meio ambiente e a 
implementação do saneamento básico. 

Medidas: 
Implantar um programa de educação ambiental permanente e continuada, visando a 

conscientização da população a respeito de diversos temas que são de interesse direto do 
saneamento básico e que visam a efetividade de outras ações a serem implementadas através deste 
PMSB. Os principais temas a serem trabalhados são os seguintes: 

 Importância da Ligação Correta das soluções individuais de esgotamento sanitário; 
 Importância da redução do consumo de água; 
 Importância da limpeza das fossas sépticas na frequência recomendada; 
 Elaboração de um manual de instalação e operação de fossas sépticas em linguagem 

acessível de forma que toda a população possa compreender e seguir as orientações; 
 O Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Rio Caí (COMITÊ CAÍ, 20151) possui programa de 

educação ambiental que sugere as seguintes ações e conteúdo a serem trabalhados: 
disposição adequada dos resíduos sólidos; incentivar a efetivação de políticas públicas 
municipais e regionais para apoio e promoção da educação ambiental direcionada aos 
recursos hídricos; e realizar cursos, palestras e oficinas para transferência de conhecimentos 
e experiências na gestão local de recursos hídricos, tendo o Comitê como referencial. 
 
Esta ação deve ser implantada de forma compatível com o Plano de Bacia Hidrográfica do 

Rio Caí, o qual também estabelece ações de educação ambiental a serem desempenhadas pelo 
município cuja parte das ações é descrito acima, havendo outras sugestões a serem consideradas. 

Para a efetiva implementação desta ação é importante desenvolver um plano de trabalho, 
contendo os objetivos, público-alvo, conteúdos e temas a serem abordados, calendário de eventos 
e ações, entre outros a fim de determinar um plano de ação específico. Deverá ser elaborado pelos 
responsáveis da ação e frequentemente revisado e atualizado. 

Investimento:  
 R$ 20.000,00 (ao longo dos próximos 5 anos) 
 O valor foi estimado, visando a possibilidade de impressão de materiais de divulgação e 
orientativos para os temas objeto desta ação conforme descrito acima, poderão ser adotadas 
soluções digitais e online sempre que possível a fim de reduzir custos. Não considerou-se a 
contratação de profissionais, pois será desempenhada por servidores da própria Prefeitura. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Ações permanentes e contínuas c/início Emergencial (até 2025) 

Responsáveis: 
 A ser desempenhada pela Secretaria de Educação e Desporto com o apoio técnico da 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e outros órgãos afins dos temas abordados nesta ação. 

  

                                                      

1 COMITÊ CAÍ-RS. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Caí: relatório final síntese. Porto Alegre: Profill, 2015. 



 

238 

 

 

 

6.2. PROGRAMAS EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Nesta seção estão apresentadas as ações pactuadas para o serviço de abastecimento 

de água. 

Para este serviço, foram estabelecidos 4 (quatro) grandes programas, os quais 

perfazem um total de 17 ações em abastecimento de água. 

 Programa Redução das Perdas d’Água: 4 ações; 

 Programa Adequação da Infraestrutura: 5 ações; 

 Programa Universalização do Serviço de Abastecimento de Água: 7 ações; 

 Programa melhoria na Gestão do Serviço: 1 ação; 

 

 

6.2.1. Programa Redução das Perdas d’Água 

 

Este programa tem por objetivo geral o de reduzir as perdas d'água nos sistemas de 

abastecimento de água do município, sejam elas perdas reais ou perdas aparentes e de 

faturamento. 

Para tanto as ações definidas buscam mensurar as perdas, conhecer suas causas e 

promover medidas visando a solução da causa desses problemas. 

São 4 (quatro) ações constantes deste Programa: 

 A3 – Implantar programa de substituição dos Hidrômetros com mais de 07 anos 

de funcionamento 

 A7 – Instalação de Macromedidores nos Poços Tubulares e Reservatórios dos 

SAA  

 A4 – Procedimento de medição dos macromedidores e mensuração e 

monitoramento de perdas 

 A5 – Elaborar Plano de Ação para solução das perdas d'água. 
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Tabela 77 – Ação A3 – Implantar programa de substituição dos Hidrômetros com mais de 07 
anos de funcionamento 

A3 
Implantar programa de substituição dos Hidrômetros com mais de 
07 anos de funcionamento 

Problema: 
 Erros de medição de hidrômetros são uma importante fonte de perdas do sistema, as quais 
são também denominadas de perdas aparentes. 
 Diferentes estudos vem sendo feitos e indicam que boa parte dos índices de perdas são 
oriundos de erros de macro e micromedição. 
 Tais erros tem origem em defeitos dos hidrômetros, os quais possuem uma vida útil e 
apesentam desgaste natural devido ao uso, tendo como algumas causas: pressão a que o hidrômetro 
está submetido e alterações nos padrões de consumo das ligações. 
 Ações de substituição frequentes de hidrômetros em função das questões descritas acima 
tem sido realizadas pelas principais concessionárias do país. 

Medidas: 
 Trata-se de ação importantíssima para a redução das perdas d'água, tanto para mensuração 
das perdas reais como para a redução das perdas aparentes (de faturamento). 
 Conforme citado acima, em função do natural desgaste dos hidrômetros medidores se faz 
necessária a sua substituição tendo em vista que estudos demonstram que a recuperação do custo 
com a sua substituição é certa através do aumento proporcionado da receita. 
 Além disso, esta ação visa atender a Portaria INMETRO nº 295/2018, a qual estabelece que 
os medidores em uso devem ser submetidos à ensaios de funcionamento em intervalo não superior 
a 7 (sete) anos, contados a partir do ano de sua instalação. Sendo assim, considerando que o 
Município não possui laboratórios para tal, esta ação estabelece a substituição preventiva de todos 
os hidrômetros que atingirem mais de 07 anos de funcionamento. 
 Ressalta-se que está previsto na ação AE1 o cadastro da idade de todos os hidrômetros 
instalados no município, sendo essa a fonte de informação essencial para o monitoramento e para 
execução desta ação. 

Investimento: 
 R$ 32.922,00 / ano. 
 Considerando um parque de hidrômetros de 1300 unidades, seriam em torno de 186 
hidrômetros substituídos por ano. Considerando 52 semanas/ano serão ±4 hidrômetros/semana. 
 O valor foi calculado com base no custo de fornecimento e instalação de hidrômetros com 
capacidade de até 1,5 m³/h, atualização de 09/2022 do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil – SINAPI = R$ 177,36/unidade. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Início das substituições: Curto Prazo – Até 2030. Requer a ação AE1 executada. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação, operadores do serviços de abastecimento de 

água para a execução das substituições. 
 Setor Fiscal, coordenando os prazos de substituição de cada hidrômetro e repassando as 

ordens de substituições para os operadores da água. 
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Tabela 78 – Ação A7 – Instalação de Macromedidores nos Poços Tubulares e Reservatórios 
dos SAA 

A7 
Instalação de Macromedidores nos Poços Tubulares e 
Reservatórios dos SAA 

Problema: 
 Um dos principais problemas para a sustentabilidade financeira dos sistemas de 
abastecimento de água no Brasil é o desperdício de água tratada através de perdas de água no 
sistema de distribuição. Segundo a Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços 
Públicos de Água e Esgoto, "no Brasil, o índice de desperdício de água com vazamento e ligações 
clandestinas foi de 38% no ano de 2005". Ou seja, em média 38% da água captada, tratada e 
bombeada para a rede de distribuição não é faturada pelas companhias de saneamento. 
 No que diz respeito à realidade do município de Alto Feliz, não se têm uma estimativa 
confiável dos índices de perdas do município, uma vez que não existe macromedição na entrada da 
rede de distribuição, o que dificulta o planejamento de ações de redução de perdas do sistema. 
 Nos reservatórios não existem mecanismos de macromedição nas saídas para a rede de 
distribuição, dificultando os controles de perdas no abastecimento. 

Medidas: 
 Instalação de macromedidores na saída de cada um dos poços tubulares profundos bem 
como nos principais reservatórios dos sistemas de abastecimento de água em operação no 
município. 
 Esta ação tem por objetivo possibilitar procedimentos de monitoramento periódico das 
perdas d'água, sendo assim precedente da Ação A4 que visa a implantação de procedimentos de 
medição e controle das perdas, buscando identificar os pontos e causas das referidas perdas. 

Investimento: 
 R$ 36.000,00 
 São atualmente 9 poços mais 15 reservatórios nos SAA urbanos e rurais (são 53 no total, 
no entanto, estimou-se que a implantação da macromedição será em 15 principais, os quais seriam 
suficientes para os objetivos desta ação). 
 Considerou-se para valor unitário de cada hidrômetro, através de consulta na internet, do 
valor de aquisição e frete de um modelo DN 50mm, cujos valores médios giram na faixa de R$ 
1.200,00 (custo de aquisição) + 150,00 (frete) + 150,00 (materiais e instalação), portanto R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) por unidade. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Emergencial – Até 2025 

Responsáveis: 
 Secretaria de Obras e Viação através dos operadores do abastecimento de água. 
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Tabela 79 – Ação A4 – Procedimento de medição dos macromedidores e mensuração e 
monitoramento de perdas 

A4 
Procedimento de medição dos macromedidores e mensuração e 
monitoramento de perdas 

Problema: 
 As perdas d'água em Alto Feliz possivelmente possuem um índice alto, no entanto, este 
valor não é conhecido uma vez que não há  macromedidores. 
 A redução das perdas é um dos principais objetivos deste PMSB, do Plano de Bacia 
Hidrográfica do Rio Caí e do Plano Nacional de Saneamento Básico. 
 De nada adianta a implantação dos macromedidores realizada através da Ação A7 se não 
houver um procedimento de medição da captação de água. 

Medidas: 
 Com a implantação dos macromedidores, realizadas através da Ação A7, se faz necessário 
a implantação de um procedimento periódico de leitura das medições e comparação com o consumo 
micromedido, mensurando separadamente por sistemas e subsistemas as perdas d'água no período 
medido. 
 Os resultados devem ir para um banco de dados ou planilhas elaboradas com o objetivo de 
monitorar cada um dos sistemas e subsistemas visando identificar onde estão as maiores perdas a 
fim de priorizar as futuras ações de identificação das causas e busca pela solução. 
 Sendo assim, esta ação é precedente da Ação A5, a qual visa o desenvolvimento de um 
plano de ação para a identificação das causas e elaboração dos projetos para a solução dos 
problemas identificados. 
 Esta ação está em consonância com o disposto no Plano de Bacia Hidrográfico do Rio Caí 
que visa identificar e reduzir as perdas d'água. 

Investimento: 
 R$ Zero 
 Não há custos, pois envolve apenas atividades administrativas de leitura dos hidrômetros e 
lançamento e controle dos dados em planilhas elaboradas para tal. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Início Emergencial – Até 2025 (a partir da implantação dos macromedidores – Ação A7). 

Responsáveis: 
 Secretaria de Obras – operadores da água: responsável pelas leituras periódicas; 
 Departamento Técnico / Arquitetura: responsável pela criação das planilhas de controle; 
 Setor Fiscal: responsável pelo lançamento dos dados nas planilhas de controle. 
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Tabela 80 – Ação A5 – Elaborar Plano de Ação para solução das perdas d'água 

A5 Elaborar Plano de Ação para solução das perdas d'água 

Problema: 
 Com a implantação dos macromedidores na saída dos poços e reservatórios (Ação A7) e 
com a realização das leituras e devida mensuração das perdas periódicas (A4) para cada sistema e 
subsistema, contemplando uma base de dados histórica e confiável, é chegada a hora da tomada 
de decisão, para tanto se fazendo necessário desenvolvimento de plano de ação para buscar 
identificar as causas e solucionar os problemas que vem ocasionando as perdas d'água identificadas. 

Medidas: 
 Esta ação visa elaborar um plano de ação para solução das perdas físicas de água, 
identificadas para cada um dos sistemas e subsistemas, permitindo assim avaliar de forma mais 
pontual onde vem ocorrendo os maiores índices de perda e assim priorizar as ações. 
 O plano de ação deverá ser desenvolvido a fim de atuar da seguinte forma: 

1. Com a informação dos sistemas ou trechos de maior perda, promover ações a fim de 
identificar as causas possíveis; 

2. Tendo identificadas as possíveis causas, dependendo da extensão do problema e das 
soluções necessárias para tal, elaborar projeto técnico-executivo visando a solução dos 
problemas; 

3. Buscar e alocar os recursos financeiros necessários (sejam de fontes externas ou do 
próprio orçamento municipal); 

4. Promover a execução das obras e/ou manutenções de melhoria projetadas. 
 
 Em função do exposto acima, a Ação A13 adiante, a qual se refere à adequação da 
infraestrutura possui dependência desta ação A5 principalmente nos casos onde deverão ocorrer 
grandes intervenções ou obras para a solução dos problemas. 

Investimento: 
 R$ Zero 
 Para a elaboração do plano de ação não haverá custos pois deverá ser desenvolvido por 
uma equipe formada pelos setores responsáveis pela água em conjunto com o setor técnico da 
Prefeitura Municipal. 
 A depender da extensão dos problemas identificados, poderá ser necessário a elaboração 
de projetos técnicos que podem vir ser necessários a contratação de empresa de engenharia 
especializada, no entanto, isto somente será possível saber após a elaboração do plano de ação. 

Origem dos Recursos: 
 Não haverá necessidade de desembolsos para a elaboração do plano de ação 
 Os investimentos em obras ou contratação de empresas de engenharia não foram 

consideradas nesta ação, cujas necessidades somente serão conhecidas após a 
elaboração do plano de ação objeto desta ação.  

Prazo: 
 Para elaboração do Plano de Ação: Curto Prazo – Até 2030. 
 Para elaboração e execução dos projetos de melhorias: a depender da identificação e 

extensão dos problemas a serem solucionados. 

Responsáveis: 
 Departamento de Engenharia: pela elaboração do Plano de Ação e dos projetos técnicos 

para solução das melhorias (caso de intervenções medianas); 
 Secretaria de Obras e Viação: pelas obras e/ou intervenções de melhoria; 
 Executivo municipal: pela busca pelos recursos financeiros necessários; 
 Para intervenções com maior nível técnico poderá ser necessária a contratação de 

empresa de engenharia especializada. 
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6.2.2. Programa Adequação da Infraestrutura 

 

Este programa visa estabelecer um conjunto de ações e medidas estruturantes e 

estruturais visando sanar as carências existentes na infraestrutura de abastecimento de água, 

sejam elas identificadas no diagnóstico revisado deste PMSB ou ainda a serem identificadas 

através de ações específicas de caráter técnico.  

Para tanto foram estabelecidas 5 (cinco) ações a saber: 

 A1 – Elaborar o cadastro Técnico-Operacional do Sistema de Abastecimento 

de Água; 

 A2 – Regularização junto ao SIOUT/RS dos Poços de Captação dos Sistemas 

Públicos de Abastecimento de Água; 

 A6 – Adequação das estruturas sanitárias e proteção dos poços de captação; 

 A11 – Substituição e adequação da rede de distribuição da área urbana; 

 A13 – Adequação das infraestruturas de redes de distribuição, adutoras e 

reservatórios com deficiências. 
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Tabela 81 – Ação A1 – Elaborar o cadastro Técnico-Operacional do SAA 

A1 
Elaborar o cadastro Técnico-Operacional do Sistema de 
Abastecimento de Água 

Problema: 
A inexistência de um cadastro, seja impresso ou em meio digital, dificulta a obtenção de informações 
atualizadas do sistema de abastecimento de água existente no município. Estas informações, 
essenciais para futuros projetos de ampliações e melhorias do sistema, encontram-se atualmente 
centralizadas nos funcionários da prefeitura, sendo na maioria das vezes apenas do conhecimento 
prático dos mesmos e se não forem documentadas, podem se perder com o passar do tempo, 
podendo vir a causar prejuízos para a própria prestação do serviço de abastecimento de água no 
Município. 

Medidas: 
 Objetiva-se a criação de um cadastro digital vinculado a um banco de dados para 
armazenamento das ações e planejamento, o que tornará possível monitorar índices reais de 
domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água. 
 A criação de um SIG, em formato de um banco de dados para o cadastro do sistema de 
abastecimento de água, deve manter um padrão, bem como a necessidade de uma rotina de 
atualização desses dados para manter a confiabilidade em função das alterações estruturais 
realizadas na rede de abastecimento, reservatórios, estações de tratamento, poços tubulares 
profundos e demais estruturas.  
  Além disso, o registro em um sistema georreferenciado possibilita a integração das 
informações pertinentes ao sistema de abastecimento de água com o planejamento urbano e outros 
serviços no que tange ao saneamento básico, como esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos urbanos e drenagem urbana. 
 
  Sendo assim, sugere-se que o cadastro técnico do sistema de abastecimento de água do 
município contenha elementos como: 

 Base cartográfica existente em meio digital incluindo arruamento, lotes, curvas de níveis, 
hidrografia;  

 Identificar os trechos de redes de água com seus respectivos elementos técnicos como 
adutoras, anéis e redes de distribuição e características hidráulicas (diâmetro, extensão, 
cotas, declividades);  

 Identificação, especificação e localização das válvulas de registro e sua área de influência, 
tais como o tipo de válvula, diâmetro, faixas de pressão em que opera e outras informações 
que se julgue pertinente;  

 Identificação, especificação e localização dos reservatórios e sua área de influência, tais 
como nomenclatura, tipo (enterrado, semi-enterrado, elevado), capacidade de reservação, 
cota, material construtivo, estado de conservação, domicílios atendidos e outras informações 
que se julgue pertinente;  

 Identificação, especificação e localização dos poços tubulares profundos e sua área de 
influência, tais como nomenclatura, vazão de bombeamento, vazão de explotação, nível do 
lençol freático, horas de bombeamento, potência da bomba, existência e validade da outorga 
de uso, domicílios atendidos, e outras informações que se julgue pertinente;  

 Identificação, especificação e localização de estações de bombeamento de água, tais como 
nomenclatura, tipo (água bruta ou tratada), vazão de bombeamento, cota, potência da 
bomba, horas de bombeamento, estado de conservação e outras informações que se julgue 
pertinente. 

 O levantamento e o cadastramento de todos os componentes (tubulações, reservatórios, 
etc.) dos sistemas de abastecimento de água deverá analisar e registrar a situação e 
condições de operação e instalação destes componentes. 

 No caso das tubulações, deverá buscar a informação e fazer o cadastramento da idade das 
redes e das condições de manutenção e integridade das mesmas, trecho que apresentam 
problemas, etc. 

 Locação das redes, se situadas em locais de difícil acesso para manutenções ou em áreas 
de risco diversos. 
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Tabela 81 – Ação A1 – Elaborar o cadastro Técnico-Operacional do SAA (continuação) 

Investimento: 
 R$ 100.000,00 
 Uma vez que não há informações fidedignas sobre a extensão das redes de distribuição no 
município, dificulta a estimativa de custos para um trabalho como este. 
 Sendo assim, foi adotado o valor acima como uma estimativa de custos para a contratação 
de empresa de engenharia especializada neste tipo de trabalho. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais não onerosos (em função do alto valor deste investimento) 

Prazo: 
 Curto Prazo – até 2030 para a conclusão do cadastro técnico. 

Responsáveis: 
O cadastro técnico do sistema de abastecimento de água pode ser considerado como o passo inicial 
para o planejamento dos serviços, que pode ser elaborado através das seguintes sugestões:  

 Criação de uma equipe de trabalho a partir do corpo técnico da Prefeitura Municipal; 
 Contratação de uma empresa de engenharia especializada em saneamento para realização 

do trabalho. 
 

 A responsabilidade pela iniciativa da execução desta ação é da Secretaria de Obras; 
 O Executivo Municipal é responsável pela busca dos recursos financeiros necessários para 

sua consecução. 
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Tabela 82 – Ação A2 – Regularização junto ao SIOUT/RS dos Poços de Captação dos 
Sistemas Públicos de Abastecimento de Água 

A2 
Regularização junto ao SIOUT/RS dos Poços de Captação dos 
Sistemas Públicos de Abastecimento de Água 

Problema: 
 Embora a Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, institua que a construção e 
operação de poço tubular profundo sem outorga de direito de uso é uma atividade considerada 
potencialmente nociva ao meio ambiente, nenhum dos poços utilizados na captação do sistema de 
abastecimento de água do município possui outorga de direito de uso expedida pelo SIOUT RS.   
 Além disso, há necessidade de adequação desta deficiência para atendimento ao Plano de 
Bacia Hidrográfica do Rio Caí, o qual possui como uma das diretrizes a outorga de todos os poços 
profundos existentes. 

Medidas: 
 Regularização junto ao SIOUT RS dos poços tubulares profundos utilizados na captação do 
sistema de abastecimento de água do município.  
 Para a realização do processo de regularização dos poços deverá haver a contratação de 
empresa especializada na regularização de poços tubulares profundos, prevendo a realização dos 
estudos necessários para o processo de outorga dos poços junto ao DRH/RS, tal como testes de 
bombeamentos dos poços, etc.; 
 
 OBS: Esta ação poderá ser desenvolvida de forma integrada com a Ação A6 a seguir, pois 
nesta mesma contratação, devendo haver a indicação pelo(s) técnico(s) contratado(s) das 
adequações a serem feitas nos poços nos termos dos objetivos da Ação A6. 

Investimento:  
 R$ 45.000,00 
 Valor calculado: apesar de alguns poços estarem com processo no SIOUT já em andamento, 
foi considerado o pior necessário em que seriam encaminhados do zero os processos para os 9 
(nove) poços, sendo adotado um valor estimado de R$ 5.000 por poço. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Emergencial – Até 2025 

Responsáveis: 
 Secretaria de Obras e Viação 
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Tabela 83 – Ação A6 – Adequação das estruturas sanitárias e proteção dos poços de 
captação 

A6 
Adequação das estruturas sanitárias e proteção dos poços de 
captação 

Problema: 
 Os poços do município não se encontram, na sua totalidade, em condições adequadas para 
realização da captação. A não conformidade com as normas construtivas acarreta a ausência de 
garantia de segurança da água utilizada para abastecimento da população. 
 Conforme pode ser visto no diagnóstico, todos os poços do município, inclusive os novos 
não possuem cercamento, sinalização de segurança e laje sanitária em desacordo com as normas 
aplicáveis. 

Medidas: 
 O objetivo desta ação é promover a adequação de todos os poços contemplando a 
implantação de laje sanitária, cercamento e sinalização, conforme normas vigentes: 

 Decreto Estadual n° 42.047 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;  

 NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea;  
 NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea. 

 
 OBS: Esta ação poderá ser executada de forma integrada com a Ação A2, na qual o técnico 
da empresa especializada deverá realizar as indicações das adequações a serem feitas, para a 
execução posterior pelas equipes de obras da Prefeitura Municipal. 

Investimento: 
 R$ 40.000,00 
 As obras de adequação serão realizadas pelo próprio pessoal da Secretaria de Obras da 
Prefeitura Municipal, portanto, havendo apenas os custos com materiais e insumos. 
 O cálculo do valor acima se deu em função das seguintes carências: 

 Nº de Poços COM cercamento + COM laje sanitária = 4 poços; 
 Nº de captações SEM cercamento e sinalização = 5 (R$ 4.000 / captação); 
 Poços COM cercamento, SEM laje sanitária = 1 (R$ 2.500 / poço); 
 Poços SEM cercamento, COM laje sanitária = 1 (R$ 2.500 / poço); 
 Poços SEM cercamento e NEM laje sanitária = 3 (R$ 5.000 / poço); 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Curto Prazo – até 2030 para conclusão de todas as adequações, com início Emergencial. 

Responsáveis: 
 Secretaria de Obras: responsável pela execução das obras de melhoria; 
 Empresa técnica especializada: responsável pela indicação das melhorias a serem feitas 

dentro do processo de outorga dos poços, conforme Ação A2. 
 Secretaria Geral da Administração: pela coordenação das atividades entre os diversos 

órgãos envolvidos e busca pelos recursos financeiros necessários; 
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Tabela 84 – Ação A11 – Substituição e adequação da rede de distribuição da área urbana 

A11 Substituição e adequação da rede de distribuição da área urbana 

Problema: 
 Conforme apontado no Diagnóstico, a rede de distribuição da área urbana, principalmente o 
eixo central, está situada embaixo do asfalto, tratando-se de uma instalação antiga, entre 30 e 40 
anos, possuindo trechos que foram instaladas a 2 metros de profundidade. 
 É uma rede que vem apresentando seguidamente problemas e carece de manutenção ou 
substituição, já foram registrados casos de vazamentos grandes que trouxeram bastante dificuldade 
na sua solução; 

Medidas: 
 Objetiva esta ação adequar, reformar e/ou substituir ao todo ou em partes os componentes 
e tubulações do SAA que atende a zona urbana de Alto Feliz; 
 Esta ação é dependente do cadastro técnico da Ação A1, através do qual serão cadastrados 
e mapeados os trechos com maior problema. 
 Para a execução das obras de melhoria identificadas na ação precedente, poderá requerer 
a elaboração de projeto técnicos prévios, incluindo a busca por recursos federais externos 
necessários. 

Investimento: 
 R$ 500.000,00 
 Não há dados exatos sobre a extensão das redes de distribuição da área urbana e não é 
conhecido atualmente qual é a extensão total dos trechos a serem substituídos. 
 Sendo assim, o valor supra foi adotado, em função da dependência dos estudos e projetos 
da Ação A1 precedente bem como do projeto técnico para execução das obras de reformas. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais não onerosos 

Prazo: 
 Médio Prazo: até 2034, porém dependente da Ação A1 e de projeto técnico para a 
execução das obras. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação com o apoio da Secretaria Geral da Administração. 
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Tabela 85 – Ação A13 – Adequação das infraestruturas de redes de distribuição, adutoras e 
reservatórios com deficiências 

A13 
Adequação das infraestruturas de redes de distribuição, adutoras e 
reservatórios com deficiências 

Problema: 
 A identificação mais precisa das necessidades de adequação das infraestruturas em 
abastecimento de água depende de outras ações a serem desempenhadas pela municipalidade, a 
partir das quais será possível estabelecer quais as intervenções necessárias em termos de 
manutenções e obras de melhoria visando sanar problemas tecnicamente mais complexos. 
 Sendo assim, esta ação é dependente da execução da Ação A1 (elaboração dos 
levantamentos georreferenciados e do cadastro técnico) e da Ação A5 (plano de ação para a 
identificação das causas e solução das perdas d'água). 

Medidas: 
 Objetiva esta ação adequar, reformar e/ou substituir ao todo ou em partes os componentes 
e tubulações de SAA que apresentarem deficiências crônicas ou potenciais; 
 Para a execução das obras de melhoria identificadas nas ações precedentes, poderá 
requerer a elaboração de projeto técnicos prévios, incluindo a busca por recursos federais externos 
necessários. 

Investimento: 
 R$ 1.000.000,00 (ao longo dos anos 2031 a 2042) 
 Este valor foi adotado no âmbito de revisão do PMSB, pois o valor exato poderá variar 
consideravelmente, em função da dependência dos estudos e projetos das ações precedentes. 
 Adotou-se assim o valor acima, a ser investido entre o prazo previsto para implementação 
desta ação (ano 2031) e o fim do horizonte de planejamento deste PMSB (ano 2042).  

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais não onerosos 

Prazo: 
 Médio Prazo: entre os anos 2031 a 2040, em função da complexidade e disponibilidade de 
recursos federais para a execução das obras necessárias. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação com o apoio da Secretaria Geral da Administração. 
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6.2.3. Programa Universalização do Abastecimento de Água 

 

O grande objetivo deste programa é concentrar um número de ações que visam a 

universalização do abastecimento de água em Alto Feliz, tanto pela ampliação da cobertura 

com sistemas e redes de abastecimento de água assim como da melhoria da disponibilidade 

de água visando minimizar intermitências no fornecimento de água potável à população. 

Este programa contempla assim 7 (sete) ações: 

 A8 – Estudo de viabilidade para implantação de sistema de abastecimento de 

água com captação superficial; 

 A9 – Elaboração do projeto de sistema de abastecimento de água com 

captação superficial; 

 A10 – Concluir a implantação do SAA para Comunidade Santo Antônio; 

 A12 – Implantação de dois poços tubulares profundos no Município; 

 A14 – Implantar SAA na Comunidade 7 Colônias; 

 A15 – Execução das obras e instalações do sistema de abastecimento de água 

com captação superficial; 

 A17 – Promover o acesso universalizado aos sistemas de abastecimento água 

nas áreas rurais. 
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Tabela 86 – Ação A8 – Estudo de viabilidade para implantação de sistema de abastecimento 
de água com captação superficial 

A8 
Estudo de viabilidade para implantação de sistema de 
abastecimento de água com captação superficial 

Problema: 
 No verão, em períodos de escassez hídrica, apesar de todas as evoluções que o município 
vem fazendo na abertura de novos poços, vem ocorrendo uma redução drástica na vazão do 
manancial subterrâneo, vindo a causar intermitências no fornecimento, utilização de caminhão pipa, 
e em casos mais graves desabastecimento. 
 Sendo assim, prospectou-se neste PMSB, na Seção 4.2.2.2 (p.201) a adoção de um sistema 
misto entre manancial superficial e subterrâneo. 
 Como manancial superficial sugere-se o barramento de um curso hídrico existente no 
município com boa capacidade de vazão, a captação da água bruta e tratamento da mesma em 
Estação de Tratamento de Água (ETA), fazendo a adução desta às redes de distribuição existentes. 

Medidas: 
 A fim de viabilizar este projeto, é necessário um estudo prévio de viabilidade técnica, 
financeira, socioeconômica e ambiental, elaborado a partir de estudo hidrológico completo 
considerando as situações de estiagens relatadas e as necessidades de reservação de água pela 
barragem. 
 O estudo deverá fazer o dimensionamento mínimo do projeto como um todo, de modo à 
atender à demanda projetada por água potável e considerado ainda a ampliação progressiva da 
demanda em decorrência da busca pela universalização do atendimento à população que 
atualmente é atendida por soluções individuais. 
 Este estudo deverá considerar os cursos hídricos possíveis de serem utilizados e fazer as 
avaliações necessárias a fim de determinar qual o mais viável, segundo os aspectos técnicos, 
financeiros, socioeconômicos e ambientais. 
 De forma conseguinte, após a definição da alternativa de manancial superficial adotada 
através do estudo de viabilidade objeto desta ação, deverá ser elaborado o projeto técnico do 
empreendimento através da ação A9 a seguir. 

Investimento: 
 R$ 100.000,00 (para elaboração do estudo e do projeto técnico da Ação A9 a seguir) 
 Este valor foi estimado considerando que o município fará uma contratação de empresa de 
engenharia especializada cujo objeto conjunto poderá prever a elaboração do estudo de viabilidade 
objeto desta ação e do projeto técnico executivo (Ação A9).  

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais não onerosos, para execução do estudo de viabilidade. 

Prazo: 
 Curto Prazo – até 2030. 

Responsáveis: 
 Secretaria Geral da Administração como coordenadora da ação, com o apoio técnico 

do Departamento de Engenharia. 
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Tabela 87 – Ação A9 – Elaboração do projeto de sistema de abastecimento de água com 
captação superficial 

A9 
Elaboração do projeto de sistema de abastecimento de água com 
captação superficial 

Problema: 
 Esta ação é subsequente à Ação A8 e deve ser desenvolvida de forma conseguinte com a 
referida ação, pois tem por objetivo a elaboração do projeto para execução do projeto de captação 
superficial do estudo de viabilidade da ação anterior. 

Medidas: 
 Esta ação prevê a elaboração de um projeto de engenharia, com base no estudo de 
viabilidade da Ação A8, para: 

 Execução de uma barragem, cujo local e curso hídrico deverão ser determinados 
pelo estudo de viabilidade 

 Estrutura de captação da água; 
 Estação de Tratamento de Água (ETA) e sistemas de reservatórios. 
 Adutoras para ligação às redes de distribuição existentes; 
 Entre outras infraestruturas auxiliares. 

 
O projeto deverá prever a elaboração do cronograma físico-financeiro e todo o conteúdo 

técnico mínimo necessário para que o Município encaminhe a solicitação dos recursos federais não 
onerosos visando a execução da obra. 

Investimento: 
 Já considerado no valor estabelecido da Ação A8. 
 Foi considerado que o município buscará a contratação de forma conjunta com o estudo de 
viabilidade da Ação A8. 

Origem dos Recursos: 
 – 

Prazo: 
 Curto Prazo – até 2030. 

Responsáveis: 
 Secretaria Geral da Administração como coordenadora da ação, com o apoio técnico 

do Departamento de Engenharia.  
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Tabela 88 – Ação A10 – Concluir a implantação do SAA para Comunidade Santo Antônio 

A10 Concluir a implantação do SAA para Comunidade Santo Antônio 

Problema: 
 Recentemente foi implantado poço tubular profundo na localidade de Santo Antônio e o 
município vem trabalhando na implementação do sistema de adução, faltando energia elétrica para 
as motobombas, redes de distribuição, reservatórios, entre outros componentes. 

Medidas: 
 Deverão ser concluídas as obras de implementação do SAA da Comunidade de Santo 
Antônio, promovendo a instalação: 

 Tratar com a concessionaria de para a implantação da rede de energia elétrica para a 
alimentação das motobombas; 

 Implantação das redes de distribuição; 
 Implantação dos reservatórios respectivos necessários para alcance das moradias; 
 Entre outros componentes. 

Investimento: 
 R$ 50.000,00  

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Emergencial – Até 2025. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação 
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Tabela 89 – Ação A12 – Implantação de dois poços tubulares profundos no Município 

A12 Implantação de dois poços tubulares profundos no Município 

Problema: 
 O Diagnóstico apontou o problema com a falta de água nos sistemas de distribuição do 
município em períodos de escassez hídrica, vindo à reduzir drasticamente a vazão dos poços 
existentes e por consequência a disponibilidade de água nos sistemas, vindo a causar intermitências 
no fornecimento, utilização de caminhão pipa, e em casos mais graves desabastecimento. 
 Sendo assim, prospectou-se neste PMSB, na Seção 4.2.2.2 (p.201) a adoção de um sistema 
misto entre manancial superficial e subterrâneo. 
 Esta ação complementa as Ações A8, A9 e A15 pois tem por objetivo em conjunto com o 
projeto de manancial superficial, aumentar a disponibilidade de água nos sistemas de abastecimento 
de água do município, em especial os situados na área rural. 

Medidas: 
 Esta ação deverá ser executada após a elaboração do Estudo de Viabilidade da Ação A8 e 
a respectiva decisão do local a ser instalada a barragem objeto do mesmo, tendo em vista que os 
dois poços objetos desta ação deverão ser perfurados em regiões que não venham a ser atendidos 
pela água tratada do sistema de captação superficial. 
 Obter recursos federais ou estaduais não onerosos com finalidade para perfuração de poços 
tubulares profundos; 
 Fazer a perfuração dos poços profundos em locais de modo a atender os SAAs que atendem 
áreas que não serão beneficiadas pelo projeto supra e que possuam maior necessidade e demanda. 

Investimento: 
 R$ 500.000,00 
 Este valor foi adotado, tendo em vista que os valores de execução de um poço tubular 
profundo poderão variar em função da profundidade e outros fatores. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais ou Estaduais não onerosos 

Prazo: 
 Curto Prazo – Até 2030. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação. 
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Tabela 90 – Ação A14 – Implantar SAA na Comunidade 7 Colônias 

A14 Implantar SAA na Comunidade 7 Colônias 

Problema: 
 Apesar de ainda existirem vários domicílios na área rural que se utilizam de soluções 
individuais para o abastecimento de água, a Comunidade de 7 Colônias é a única grande 
comunidade rural do município que não possui um sistema completo e por isso os moradores desta 
região não possuem atendimento com redes de distribuição. 

Medidas: 
 O objetivo desta ação é a implantação de redes de distribuição e reservatórios visando 
atender aos domicílios situados nesta comunidade. 
 Deverá ser elaborado projeto técnico executivo com o traçado das redes e devido 
dimensionamento para a implantação deste SAA. 
 A ligação da rede poderá ser feita em poço existente ou em um dos poços projetados pela 
Ação A12, devendo ser considerado para tal a capacidade de produção do poço. 

Investimento: 
 R$ 150.000,00 
 Valor estimado sem considerar a perfuração de poço específico para este SAA. 
 O valor correto dependerá do projeto técnico citado na concepção da ação acima. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos federais não onerosos. 

Prazo: 
 Curto Prazo – Até 2030. 

Responsáveis: 
 Secretaria Municipal de Obras e Viação. 
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Tabela 91 – Ação A15 – Execução das obras e instalações do sistema de abastecimento de 
água com captação superficial 

A15 
Execução das obras e instalações do sistema de abastecimento de 
água com captação superficial 

Problema: 
 Esta ação visa a implantação da infraestrutura projetada na Ação A9 para a implantação de 
um sistema de captação e tratamento de águas superficiais. 

Medidas: 
 Uma das primeiras ações que o município deverá buscar para a consecução do objeto desta 
ação são os recursos financeiros para a obra, os quais deverão ser de fonte não onerosa tendo em 
vista a situação de falta de sustentabilidade econômico-financeira no serviço de abastecimento de 
água em Alto Feliz; 
 A partir da obtenção dos recursos deverá executar a obra, que deverá contemplar a 
execução de: 

 Barragem de curso hídrico; 
 Estruturas de captação da água; 
 Estação de Tratamento de Água (ETA) e sistemas de reservatórios. 
 Adutoras para ligação às redes de distribuição existentes; 
 Entre outras infraestruturas auxiliares. 

Investimento: 
 R$ 4.000.000,00 para execução da barragem; 
 R$ 2.000.000,00 para execução da ETA, captação, adutoras e sistemas auxiliares; 
 Total: R$ 6.000.000,00 
 
 Os valores acima foram estimados, uma vez que há muitas variáveis que podem alterar 
significativamente o custo desta obra, como dimensionamento da barragem e dos sistema, 
capacidade de produção de água, local e extensão das adutoras, entre outros aspectos, os quais 
somente se darão a partir do estudo de viabilidade (Ação A8) e do projeto técnico executivo (Ação 
A9) 

Origem dos Recursos: 
 Recursos federais não onerosos. 

Prazo: 
 Médio Prazo – Até 2034. 

Responsáveis: 
 Secretaria Geral da Administração como coordenadora da ação, com o apoio técnico 

do Departamento de Engenharia. 
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Tabela 92 – Ação A17 – Promover o acesso universalizado aos sistemas de abastecimento 
água nas áreas rurais  

A17 
Promover o acesso universalizado aos sistemas de abastecimento 
água nas áreas rurais 

Problema: 
 De acordo com dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMSA), de um total de 1.226 
domicílios ativos em Alto Feliz, 78,7% das famílias são atendidas com sistemas de abastecimento 
de água através de redes de distribuição, enquanto 21,3% das moradias se utilizam de soluções 
individuais para o abastecimento de água, tais como poços rasos ou profundos ou nascentes e/ou 
vertentes. 
 Na área urbana o atendimento com SAA é de 100% dos domicílios, sendo assim, as 261 
moradias que utilizam soluções individuais estão situadas na área rural. 
 Como o grande objetivo do saneamento básico é a universalização do acesso aos serviços, 
esta ação visa promover a ampliação gradativa das redes de distribuição visando alcançar todas os 
domicílios de Alto Feliz, desde que tecnicamente viável. 
 Esta ação deverá andar em conjunto com todas as demais estabelecidas por este plano, 
principalmente aquelas que se referem à ampliação da disponibilidade de água através dos 
mananciais subterrâneos e superficiais, visando assegurar o fornecimento de água sem 
intermitências prolongadas. 

Medidas: 
 Esta ação visa a continuidade das ações que o Município já vem desenvolvendo, de proceder 
com a contínua ampliação das redes de distribuição, com o objetivo de alcançar cada um dos 
domicílios existentes na área rural, desde que haja viabilidade técnica. 
 Esta ação é dependente da Ação AE1 pois é através desta que serão cadastradas as 
famílias que não são atendidas por sistemas públicos de abastecimento de água. 
 Pelos dados do diagnóstico e considerando as famílias cujos sistemas que vem sendo 
instalados virão a atender, atualmente, são aproximadamente 220 famílias que utilizam soluções 
individuais. 
 Após identificadas as famílias deverão ser elaborados os projetos de dimensionamento e 
execução da implantação das redes de distribuição. 
 A elaboração de tais projetos já vem no sentido de colaborar com o desenvolvimento do 
objeto da Ação A1 referente ao cadastro técnico dos sistemas, pois se estes forem feitos dentro das 
normas técnicas, tais dados já servirão de base para compor o referido cadastro técnico. 

Investimento: 
 R$ 1.000.000,00 (Ao longo dos anos 2026 a 2042) 
 O valor acima é estimado sendo que o valor real se dará a partir da elaboração dos projetos 
técnicos para cada uma das ampliações necessárias em função da identificação das moradias, das 
extensões de redes e das condições topográficas e geográficas a serem vencidas para alcançar o 
objetivo. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos próprios e federais não onerosos. Poderá ser necessária a obtenção de recursos 
externos não onerosos caso identifique-se projetos que demandem alto investimento. 

Prazo: 
 Longo Prazo (Até 2042), iniciando a curto prazo (desde 2026). 

Responsáveis: 
 Secretaria Geral da Administração, como coordenadora das ações. 
 Secretaria de Obras e Viação, como executora das obras de ampliação. 
 Departamento de Engenharia, na elaboração dos projetos técnicos. 

  



 

258 

 

 

 

6.2.4. Programa Melhoria na Gestão do Serviço 

 

Este programa tem por objetivo geral promover a melhoria na gestão do serviço. 

Este programa contempla apenas uma ação a qual tem por objetivo de forma 

específica buscar o alcance da sustentabilidade econômico-financeira no setor. Trata-se de 

ação a ser desempenhada a longo prazo, pois requer que boa parte das ações anteriores 

tenham sido executadas, a fim de alcançar uma maior eficiência na prestação do serviço de 

abastecimento de água. 
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Tabela 93 – Ação A16 – Revisão do Sistema Tarifário do serviço de abastecimento de água 

A16 Revisão do Sistema Tarifário do serviço de abastecimento de água 

Problema: 
A PNSB estabelece como um dos princípios e exigências que os serviços públicos de saneamento 
básico operem sob condições de sustentabilidade econômico-financeiro mediante a cobrança de 
taxas e tarifas. 
Como pode ser visto no diagnóstico revisado, o serviço de abastecimento de água é atualmente 
deficitário no município, com as despesas maiores do que as receitas. 

Medidas: 
 Esta ação objetiva a realização de uma revisão no sistema tarifário de abastecimento de 
água no município visando buscar o alcance da sustentabilidade econômico-financeira. 
 É imprescindível todavia que as ações relativas à redução e minimização das perdas de 
água tenham sido executadas, pois conforme estabelece a legislação em vigor, as taxas e tarifas 
devem ser instituídas sob regime de eficiência e modicidade tarifária, em outras palavras, sem que 
haja a transferência de ineficiências para o usuário, possivelmente sendo as perdas físicas e 
aparentes, os principais motivos de ineficiência do serviço se considerado o histórico de outros 
municípios nos quais as perdas chegam a 50% da água captada. 
 Além disso, é importante que outras ações que visam determinar as carências técnicas de 
infraestrutura e estabelecer o investimento a ser realizado a médio e longo prazo, em especial 
aqueles de que requerem um maior aporte de recursos financeiros, para determinar os montantes 
de investimentos. 
 Sendo assim, de um modo geral, esta ação é dependente da execução das ações AE1 e de 
todas as ações que compõem o Programa Redução das Perdas D'água, a Ação A13 e as ações 
integrantes do Programa Universalização do Abastecimento de Água, todos deste PMSB, entre 
outras ações relacionadas. 
 A ação deve ser executada mediante a elaboração de um estudo de viabilidade econômico-
financeira, considerando as despesas totais de operação e os investimentos necessários ao longo 
do horizonte de planejamento, chegando aos níveis tarifários que atinjam o objetivo. A partir deste 
deverá contemplar um plano de ação para o reajuste das tarifas, a depender dos resultados, que 
poderá ser feita de forma paulatina ao longo dos anos ou em uma única vez, o que deverá ser 
debatido no momento, sendo que este estudo e plano de ação deverá considerar a capacidade de 
pagamento dos usuários, a instituição de tarifas sociais, entre outros aspectos vigentes na legislação 
federal no tocante ao tema. 

Investimento: 
 R$ Zero 
 Envolve apenas planejamento por parte do corpo técnico da prefeitura sem custo adicional 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Longo Prazo – entre 2035 e 2042 – considerando a necessidade da execução das ações 
precedentes citadas acima no corpo da ação. 

Responsáveis: 
 Criação de um corpo técnico, coordenado pela Secretaria Geral da Administração, 
composto pela Secretaria Municipal da Fazenda e outros órgãos da administração pública 
envolvidos com o abastecimento de água e ações sociais. 
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6.3. PROGRAMAS EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Para o serviço de esgotamento sanitário foi estabelecida apenas um programa, o qual 

contempla todas as ações necessárias para a melhoria e adequação da prestação do serviço 

no município. 

O programa denomina-se: 

 Programa Esgotamento Sanitário Adequado; 

 

Segue a apresentação do programa e de suas respectivas ações. 

 

 

6.3.1. Programa Esgotamento Sanitário Adequado 

 

Este programa tem por objetivo estabelecer um conjunto de ações e medidas 

estruturantes e estruturais que visam a implantação do modelo de gestão e prestação do 

serviço de esgotamento sanitário no município de acordo com as decisões apresentadas na 

Seção 4.1.2 (pg. 177) deste relatório. 

As ações que visam o alcance dos objetivos do Programa são as seguintes: 

 E1 – Regulamentação e exigência da instalação de soluções individuais 

adequadas  

 E2 – Regulamentação do controle e fiscalização quanto a exigência de limpeza 

periódica das soluções individuais 
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Tabela 94 – Ação E1 – Regulamentação e exigência da instalação de soluções individuais 
adequadas  

E1 
Regulamentação e exigência da instalação de soluções individuais 
adequadas  

Problema: 
 A falta de esgotamento sanitário e a sua má execução trazem prejuízos ambientais, tais 
como a poluição dos corpos hídricos e da água subterrânea, e sanitários, tais como a proliferação 
de doenças de veiculação hídrica e a proliferação de vetores.  
 Conforme planejamento adotado neste PMSB, os sistemas individuais serão adotados como 
a forma oficial de esgotamento a ser utilizado no município.  
             Neste sentido, a carência a ser observada no município diz respeito a possível existência de 
várias edificações ativas no município que possuem uma solução de afastamento dos esgotos 
inadequada, seja por fossa rudimentar (poço negro) ou lançamento direto na rede pluvial. 

Medidas: 
 O planejamento para o serviço de esgotamento sanitário estabelecido no Item 4.1.2 (pg. 177) 
deste relatório prevê a implantação da forma de gestão e atendimento para o setor em duas fases, 
não distintas e que serão ações continuadas. 
 Sendo assim, para maiores informações para execução das ações em esgotamento sanitário 
é importante fazer a leitura do Item citado supra. 
 Além disso, destaca-se a dependência desta ação da plena execução da Ação AE1, pois 
através dessa ação que será conhecida com detalhes a situação do setor em Alto Feliz, no tocante 
às edificações irregulares quanto à disponibilidade de soluções adequadas de esgotamento 
sanitário, incluindo a organização de cadastro, assim como a identificar famílias de baixa renda que 
possam depender de auxílios e subsídios para implementar as exigências de adequações, entre 
outros dados e informações necessárias à implementação desta ação. 

 A FASE 1 tem por objetivo de regulamentar, fiscalizar e controlar as ações em esgotamento 
sanitário, cujas diretrizes e estratégias para implementação desta ação estão descritas abaixo: 

 Regulamentação da exigência da implantação de soluções individuais adequadas 
(fossas sépticas) para todas as edificações ativas em situação irregular. 

 Viabilizar a instalação de fossas sépticas em edificações de famílias de baixa renda, 
através de recursos financeiros não onerosos oriundos do governo federal; 

 O Município atua como fiscalizador das fossas sépticas, tanto da sua adequada 
instalação assim como exigindo a comprovação pelo contribuinte da devida limpeza na 
periodicidade estabelecida; 

Investimento: 
 R$ Zero – Subsídios a mensurar através de estudo das necessidades conforme Ação AE1. 
 Não há custos com a implementação desta ação, pois deverá ser desenvolvida com base 
na estrutura existente na Prefeitura. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Início Emergencial (até 2025), com meta de estar implementada no curto prazo (até 2030). 

Responsáveis: 
 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 
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Tabela 95 – Ação E2 – Regulamentação do controle e fiscalização quanto a exigência de 
limpeza periódica das soluções individuais 

E2 
Regulamentação do controle e fiscalização quanto a exigência de 
limpeza periódica das soluções individuais 

Problema: 
 A FASE 1 de que trata a Ação E1 anterior, estabelece a regulamentação e exigência por 
parte do poder público municipal da instalação das soluções individuais adequadas de esgotamento 
sanitário. 
 Após a regularização das soluções individuais, a problemática fica voltada à necessidade de 
limpeza das fossas sépticas, as quais precisam sofrer tal manutenção periodicamente, cuja 
frequência deverá se dar conforme o projeto. Embora esta operação seja muito simples, não pode 
ser realizada de forma negligente ou descuidada; sobretudo, deve-se respeitar a data prevista para 
realização da limpeza. Se no tempo adequado o lodo não for removido, o espaço destinado à 
decantação será ocupado por sólidos e o reator não será efetivo no tratamento dos esgotos. 
 

Medidas: 

Esta ação visa a implementação da FASE 2 do programa de adequação do serviço de esgotamento 
sanitário em Alto Feliz. 

A FASE 2 tem por objetivo de regulamentar, fiscalizar e controlar as ações para limpezas periódicas 
das soluções individuais de esgotamento sanitário, cujas diretrizes e estratégias para implementação 
desta ação estão descritas abaixo: 

 Regulamentação da exigência da limpeza periódica das soluções individuais na 
periodicidade de acordo com o projeto, sugerindo que sejam realizadas pelo menos a 
cada 2 (dois) anos, na falta dos respectivos projetos. 

 O Município atua como fiscalizador das fossas sépticas, tanto da sua adequada 
instalação assim como exigindo a comprovação pelo contribuinte da devida limpeza na 
periodicidade estabelecida; 

 Como facilitador do processo o município irá buscar alternativas de empresas da região 
que realizem esse tipo de serviço, podendo manter cadastro das empresas que estejam 
devidamente regularizadas quanto à execução do serviço e destinação final do resíduo 
gerado, e ainda poderá estabelecer convênio com as empresas especializadas em 
limpeza e esgotamento de fossas, a fim de reduzir os custos para a população; 

 O custo com as limpezas correrá por conta do proprietário do imóvel devendo o mesmo 
fazer o acerto diretamente com a empresa contratada; 

 Avaliar a necessidade e viabilidade econômica de subsidiar ou estabelecer tarifas sociais 
para a limpeza das fossas séptica de edificações ocupadas por famílias de baixa renda; 

 É necessário que esta ação seja complementada com ações de educação ambiental 
(previsto na Ação AED1), a fim de conscientizar a população quanto a importância da 
limpeza das fossas sépticas como previsto na ação E2 deste plano. 

No que se refere ao controle e fiscalização quanto a periodicidade de limpeza das fossas sépticas, 
sugere-se:  

 O controle pelo município pode ser feito através da exigência de envio para o órgão 
responsável, por parte do proprietário, do comprovante de pagamento da limpeza da fossa. Deverão 
ser aceitos apenas comprovantes de limpeza expedidos por empresas que tenham Licença de 
Operação para a realização deste tipo de atividade. No caso de famílias de baixa renda, o 
pagamento pela limpeza pode ser realizado pela Prefeitura Municipal, de forma a garantir sua 
realização, devendo realizar estudo e adequar a legislação conforme a necessidade e adequar as 
leis orçamentárias para subsidiar esta ação se vier a ser necessária. 

Investimento: 
 R$ Zero – Subsídios a mensurar através de estudo das necessidades conforme Ação AE1. 
 Não há custos com a implementação desta ação, pois deverá ser desenvolvida com base 
na estrutura existente na Prefeitura. 
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Tabela 95 – Ação E2 – Regulamentação do controle e fiscalização quanto a exigência de 

limpeza periódica das soluções individuais (continuação) 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios 

Prazo: 
 Início Emergencial (até 2025), com meta de estar implementada no curto prazo (até 2030). 

Responsáveis: 
 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente 
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6.4. PROGRAMAS EM DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

De acordo com o Diagnóstico revisado não existem problemas consideráveis em Alto 

Feliz, especialmente na área urbana, não havendo a ocorrência de inundações, alagamentos 

ou outros problemas referentes à áreas de risco. Além disso, na área rural o município 

desenvolve um trabalho preventivo de roçada e manutenção de estradas e seus subsistemas 

de microdrenagem e macrodrenagem a fim de minimizar a ocorrência de problemas. Os 

bueiros e pontilhões estão em muito bom estado de conservação. 

Sendo assim, foi estabelecido 01 (um) programa em drenagem, apresentado a seguir, 

visando a implantação de melhorias contínuas no serviço. 

 

6.4.1. Programa Melhorias em Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

 

Este programa tem por objetivo a adoção de medidas estruturantes e estruturais que 

visam a melhoria na gestão e na infraestrutura do serviço de drenagem e manejo de águas 

pluviais na área urbana de Alto Feliz. 

Para tanto, foram revisadas e estabelecidas 02 (duas): 

 D1 – Elaboração de um Cadastro Completo do Sistema de Drenagem Urbana 

 D2 – Complementação do Sistema Viário com Sistema de Escoamento de 

Águas Pluviais. 

 

As ações são apresentadas nas respectivas tabelas a seguir. 
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Tabela 96 – Ação D1 – Elaboração de um Cadastro Completo do Sistema de Drenagem 
Urbana 

D1 
Elaboração de um Cadastro Completo do Sistema de Drenagem 
Urbana 

Problema: 
A inexistência de um cadastro, seja impresso ou em meio digital, dificulta a obtenção de informações 
atualizadas de micro e macrodrenagem no município. Estas informações encontram-se centralizadas 
nos funcionários da prefeitura, e se não forem documentadas, podem se perder com o passar do 
tempo. 

Medidas: 
 Objetiva-se a criação de um cadastro digital vinculado a um banco de dados para 
armazenamento das ações e planejamento, o que tornará possível monitorar índices reais de 
cobertura por rede de microdrenagem na malha viária municipal. Através de uma base de dados 
consolidada será possível também gerenciar no futuro as ações de manutenção e limpeza. 
 Para este cadastro assume-se uma nova concepção, tratando-se de um banco de dados 
técnico em formato digital (CAD ou outro) e físico, contemplando os projetos elaborados e sendo 
agregados ao cadastro geral a medida que vão sendo elaborados e atualizados a partir de projetos 
elaborados para execução de novas pavimentações ou reformas de vias urbanas, ou na implantação 
de novos loteamentos. 
 Com esta medida, evita-se a contratação de empresa especializada para tal, sem que 
incorram em custos desnecessários aos cofres públicos, uma vez que não há problemas graves em 
drenagem na área urbana e não havendo a necessidade de georreferenciar estas estruturas em 
função do porte urbano de Alto Feliz e de que os projetos já possuem os nomes das vias, facilitando 
a locação das estruturas. 
 Apesar da descentralização na elaboração dos projetos e na formação do cadastro, cabe 
destacar que o mesmo deve manter um padrão, bem como a necessidade de uma rotina de 
atualização desses dados para manter a confiabilidade em função das alterações estruturais 
realizadas, assim como das ações não estruturais como manutenção e limpeza dos canais, bocas-
de-lobo e demais unidades do sistema.  

Investimento: 
 R$ Zero 
 Será realizado pelo próprio pessoal da área técnica da Prefeitura, à medida que os projetos 
venham sendo elaborados, sem necessidade de contratação de empresas especializadas para tal, 
evitando despesas desnecessárias. 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Próprios. 

Prazo: 
 Médio Prazo – até 2034 para ter o cadastro completo com projetos e mapeamento de todas 
as vias urbanas, sistemas de drenagem, bueiros e demais elementos requeridos. 

Responsáveis: 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 
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Tabela 97 – Ação D2 – Complementação do Sistema Viário com Sistema de Escoamento de 
Águas Pluviais 

D2 
Complementação do Sistema Viário com Sistema de Escoamento 
de Águas Pluviais 

Problema:  
 Mesmo que haja uma mudança gradual do conceito higienista, onde se busca soluções 
estruturais a partir de obras de canalização, para um conceito de drenagem sustentável, não existe 
como eliminar completamente a necessidade de implantação de condutos pluviais. 
 Estes condutos são componentes integrantes ao sistema viário, sendo indispensáveis para 
eliminar o excedente pluvial escoado devido à pavimentação, bem como das contribuições 
excedentes (reduzidas ou não) geradas na superfície dos lotes adjacentes.  
 Verifica-se a necessidade de ampliação da cobertura do sistema de drenagem em função 
da demanda atual de pavimentação no município de Alto Feliz, além do atendimento da futura 
expansão urbana devido ao surgimento de novos loteamentos. 

Medidas: 
O Diagnóstico revisado calculou um total de 14.634 metros de vias urbanas em Alto Feliz, 

sendo um total de 1.049 metros (7,2%) em chão batido, sem pavimentação. Cabe esclarecer que 
boa parte dessas vias ainda não possuem edificações e muitas perfazem um acesso à uma 
propriedade rural ou em área urbana porém ainda isolada.  
 Considerando a análise situacional da drenagem urbana, e tomando em consideração que 
em Alto Feliz as vias urbanas pavimentadas na atualidade são dotadas de sistemas adequados de 
drenagem através do sarjeteamento e complementados por bocas de lobo, micro e macrodrenagem, 
esta ação prevê assim a complementação dos sistemas de drenagem quando houver a expansão 
da malha viária pavimentada, ou seja, da extensão de vias sem pavimentação citadas acima. 
 É importante destacar que em face ao novos pressupostos em relação à drenagem no 
tocante aos aspectos de redução da impermeabilização e escoamento e infiltração na fonte, é 
imprescindível que seja dado preferência para a pavimentação com pavimentos com maior 
coeficiente de permeabilidade conforme prospectivas técnicas apresentadas no Item 4.2.4 (pg. 213) 

Investimento: 
 R$ 811.801,00 

 Extensão/área a pavimentar: 1.049 metros x 8,5 m de largura da via = 8.916 m² 
 Custo pavimentação: R$ 91,05/m²  (código SINAPI 92041 - pavimento intertravado com 

bloco retangular – Ref. 09/2022). 

Origem dos Recursos: 
 Recursos Federais e Estaduais direcionados à pavimentação de vias urbanas. 

Prazo: 
 As ações de ampliação da cobertura de pavimentação e sistema de microdrenagem deverão 
ser realizadas ao longo de todo o horizonte do PMSB (até 2042), de acordo com o planejamento dos 
serviços de pavimentação das vias. 

Responsáveis: 
 Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 
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6.5. RESUMO DOS PROGRAMAS DO PMSB E PLANO PLURIANUAL 

 

O Plano Plurianual Municipal (PPA) constitui-se em um instrumento de planejamento 

de médio prazo da administração pública previsto no Art. 165 da Constituição Federal, que 

em seu § 1º determina o seu objetivo, conforme citado: 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 

 

O Decreto nº 7.217/2010, no Inciso III do Art. 25, estabeleceu quanto ao conteúdo 

mínimo dos planos de saneamento básico, exigindo a elaboração de programas de governo 

compatibilizados com o PPA, conforme texto da lei: 

 

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 
outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento; 

 

A Tabela 98 a seguir apresenta os investimentos previstos para o horizonte de 

planejamento do PMSB, considerando a origem dos recursos, incluindo a parcela dos 

recursos próprios e de recursos federais não-onerosos, distribuídas pelos prazos de execução 

das ações e investimentos. 

A tabela foi construída a partir dos valores estimados para cada uma das ações 

definidas neste PMSB, apresentadas neste capítulo. Cabe destacar que mesmo para os 

investimentos com recursos federais não onerosos foi considerada uma contrapartida média 

de 5% de recursos próprios do município. 

Desse modo, as informações a seguir servirão de base para a municipalidade iniciar a 

elaboração do PPA para o próximo período em consonância com as definições do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

     



 

268 

 

 

Tabela 98 – Investimento previsto por serviço de saneamento básico ao longo do horizonte de planejamento do PMSB. 

PRAZO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

==>
EMERG.

CURTO 

PRAZO

MÉDIO 

PRAZO

LONGO 

PRAZO
EMERG. CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

Gestão do Saneamento Básico -R$                 -R$                 -R$                 -R$               -R$            -R$                  -R$                     -R$                     -R$                        

Abastecimento de Água 131.000,00R$  312.954,00R$  225.000,00R$  25.000,00R$   -R$            807.500,00R$   7.275.000,00R$   975.000,00R$      9.751.454,00R$     

Esgotamento Sanitário -R$                 -R$                 -R$                 -R$               -R$            -R$                  -R$                     -R$                     -R$                        

Manejo e Drenagem de Águas Pluviais -R$                 -R$                 40.590,00R$    -R$               -R$            -R$                  771.210,00R$      -R$                     811.800,00R$         

TOTAL DO SANEAMENTO BÁSICO 131.000,00R$  312.954,00R$  265.590,00R$  25.000,00R$   -R$            807.500,00R$   8.046.210,00R$   975.000,00R$      10.563.254,00R$   

PERCENTUAL 1,2% 3,0% 2,5% 0,2% 0,0% 7,6% 76,2% 9,2% 99,9%

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO

INVESTIMENTOS

RECURSOS PRÓPRIOS
RECURSOS FEDERAIS

NÃO-ONEROSOS
TOTAL



 

269 

 

 

7. AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO PMSB 

 

Este capítulo visa definir o indicadores de acompanhamento da eficiência e eficácia do 

PMSB, assim como descrever as sobre aspectos referentes à implementação do PMSB, do 

seu monitoramento e revisão futura. 

 

7.1. INDICADORES DE MONITORAMENTO DO PMSB 

 

Segundo a Funasa (2018)9: 

...o acompanhamento da implantação do PMSB só será possível se baseada 
em dados e informações que traduzam a evolução da melhoria das condições 
de vida da população. Uma das metodologias utilizadas para descrever essa 
situação é a construção de indicadores para se avaliar o desempenho do 
PMSB, no sentido de avaliar se as ações implementadas promoveram o 
alcance das metas e dos objetivos fixados, bem como se participação e o 
controle social foram efetivos na tomada de decisões. 

 

Em síntese, os indicadores são abstrações simplificadas de modelos e contribuem 

para a percepção dos progressos alcançados visando despertar a consciência da população. 

Os indicadores procuram denotar o estado e a situação da prestação do serviço, do meio 

ambiente e as tensões nele instaladas, bem como a distância em que o município se encontra 

de uma condição de desenvolvimento sustentável. 

No processo de elaboração e implantação do PMSB, a definição de elementos para o 

monitoramento do plano como um todo, devem fazer parte constante do processo. Para o 

estabelecimento de indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão municipal, 

sobretudo na área do saneamento e do manejo de resíduos sólidos, aspectos intrinsecamente 

ligados ao planejamento, à regulação e ao controle social devem ser considerados.  

O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve ser avaliar 

o atendimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos objetivos fixados, o 

efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência definidas, a consistência na 

participação e no controle social na tomada de decisões, dentre outros. Dessa forma, 

monitorar o desempenho da implantação de um Plano Municipal de Saneamento Básico 

passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana.  

                                                      

9 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Termo de Referência para Elaboração de 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Brasília, 2018; 
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A construção de indicadores é uma das metodologias utilizadas para descrever essa 

situação, onde os mesmos correspondem a valores utilizados para medir e descrever um 

evento ou fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários, 

secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de uma 

única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis). 

Os indicadores podem ser construídos ou até mesmos serem utilizados com base em 

indicadores já definidos.  

Amplamente utilizado atualmente para avaliação e monitoramento da área 

saneamento básico e do manejo de resíduos sólidos é o SNIS (Sistema nacional de 

Informações sobre Saneamento), o qual apresenta uma relação completa de informações e 

indicadores referentes à prestação dos serviços, com histórico de dados sólido, consolidado 

e confiável. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS foi concebido em 1995 

como um instrumento da Política Nacional de Saneamento e vem sendo desenvolvido e 

administrado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

– SNSA/MCIDADES. 

O banco de dados do SNIS armazena dados de caráter cadastral, operacional, 

financeiro, administrativo e de qualidade. Fornece informações referentes aos PMSB, 

PMGIRS e consórcios. Considerado um dos mais abrangentes sistemas de informações sobre 

saneamento do mundo, o SNIS disponibiliza em seu site (www.snis.gov.br) todo o acervo de 

informações, indicadores, textos, gráficos, métodos e glossários. 

Portanto, considerando o exposto, os indicadores do SNIS serão utilizados para o 

monitoramento da eficiência e eficácia deste PMSB. 

Além disso, há também indicadores que foram criados na revisão deste PMSB visando 

monitorar o alcance das metas pactuadas para o serviço de esgotamento sanitário conforme 

apresentado na Seção 5.3.3 deste relatório e os quais são incluídos na Tabela 101 a seguir.  

Para as metas dos demais serviços, abastecimento de água e drenagem e manejo de 

águas pluviais, os indicadores das metas foram adotados os do SNIS e já estão inseridos nas 

respectivas tabelas a seguir. 

  

http://www.snis.gov.br/
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Tabela 99 – Indicadores SNIS do serviço de abastecimento de água 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR EM 2020 

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN005 Tarifa média de água (R$/m³) 1,21 8,40 4,55 

IN004 Tarifa média praticada (R$/m³) 1,21 6,72 4,25 

IN003 
Despesa total com os serviços por m³ 
faturado (R$/m³) 

1,47 6,25 3,98 

IN101 Índice de suficiência de caixa (%) 94,83 115,32 117,63 

IN013 Índice de perdas faturamento (%) 8,04 35,73 37,54 

Indicadores operacionais 

IN001 
Densidade de economias de água por 
ligação (econ./lig.) 

1,00 1,37 1,28 

IN020 
Extensão da rede de água por ligação 
(m/lig.) 

70,74 16,01 11,67 

IN009 Índice de hidrometração (%) 99,62 97,91 91,33 

IN011 Índice de macromedição (%) 0,00 83,40 81,59 

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica 
em sistemas de abastecimento de água 
(kWh/m³) 

1,11 0,65 0,73 

Indicadores de perdas de água 

IN049 Índice de perdas na distribuição (%) 8,04 41,12 40,14 

IN050 
Índice bruto de perdas lineares 
(m³/dia/km) 

1,53 20,49 25,67 

IN051 Índice de perdas por ligação (l./lig./dia) 135,04 357,08 343,37 

Indicadores de consumo 

IN022 
Consumo médio per capita de água 
(l/hab./dia) 

552,23 151,42 152,13 

IN053 
Consumo médio de água por economia 
(m³/mês/econ.) 

47,01 10,44 11,92 

Indicadores de atendimento 

IN023 
Índice de atendimento urbano de água 
(%) 

100,00 97,75 93,35 

IN055 Índice de atendimento total de água (%) 84,16 86,69 84,13 

Indicadores de empregados 

IN018 
Quantidade equivalente de pessoal total 
(empregado) 

10,08 14206,95 229131,03 

IN102 
Índice de produtividade de pessoal total 
(equivalente) (ligações/empregado) 

90,56 265,14 370,62 
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Tabela 99 – Indicadores SNIS do serviço de abastecimento de água (continuação) 

Indicadores de qualidade 

IN075 
Incidência das Análises de Cloro 
Residual Fora do Padrão 

0,0 n/d n/d 

IN084 
Incidência das Análises de Coliformes 
Totais Fora do Padrão 

0,0 n/d n/d 

IN073 Economias atingidas por intermitências n/d n/d n/d 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Tabela 100 – Indicadores SNIS do serviço de esgotamento sanitário 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN006 Tarifa média de esgoto (R$/m³) - 4,00 3,90 

IN004 Tarifa média praticada (R$/m³) 1,21  5,55 4,25 

IN003 
Despesa total com os serviços por m³ 
faturado (R$/m³) 

1,47 4,92 3,98 

IN101 Índice de suficiência de caixa (%) 94,83 115,32 117,63 

Indicadores operacionais 

IN015 Índice de coleta de esgoto (%) - - 60,27 

IN021 
Extensão da rede de esgoto por ligação 
(m/lig.) 

- - 10,09 

Indicadores de tratamento de esgoto 

IN016 Índice de tratamento de esgoto (%) - - 79,84 

IN046 
Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida (%) 

- - 50,75 

Indicadores de atendimento 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto 
referido aos municípios atendidos com 
água (%) 

- - 63,18 

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto 
referido aos municípios atendidos com 
água (%) 

- - 54,95 

Indicadores de qualidade 

IN082 
Extravasamentos de esgotos por 
extensão de rede (extrav./Km) 

- - 3,01 

Indicadores de empregados 

IN018 
Quantidade equivalente de pessoal total 
(empregado) 

10,08 - 229131,03 

IN102 
Índice de produtividade de pessoal total 
(equivalente) (ligações/empregado) 

90,56 - 370,62 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 
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Tabela 101 – Indicadores de acompanhamento das metas do esgotamento sanitário 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores financeiros 

IN-E.001 
Índice Urbano de Adequação de 
Sistemas de Esgoto 

n/d – – 

IN-E.002 
Índice Rural de Adequação de Sistemas 
de Esgoto 

n/d – – 

IN-E.003 
Índice de Limpeza das Soluções 
Individuais 

n/d – – 

IN-E.004 Índice de Tratamento de Esgoto n/d – – 

n/d = dados não disponíveis 
 

 

Tabela 102 – Indicadores SNIS do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores gerais 

IN042 
Parcela de área urbana em relação à 
área total (%) 

2,70 11,30 13,40 

IN044 
Densidade de Domicílios na Área 
Urbana 

2,00 1,30 0,70 

Indicadores econômico-financeiros e administrativos 

IN001 

Participação do pessoal próprio sobre o 
total de pessoal alocado nos serviços de 
drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas (%) 

- 72,70 65,80 

IN009 
Despesa média praticada para os 
serviços de drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas (R$ /unid./ano) 

480,20 51,50 61,90 

IN010 

Participação da despesa total dos 
serviços de drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas na despesa total 
do município (%) 

1,00 0,60 0,60 

IN048 
Despesa per capita com serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas (Reais por habitantes ano) 

260,20 24,68 25,17 

IN049 
Investimento per capita em drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
(Reais por habitantes ano) 

593,10 19,58 43,47 

IN053 
Desembolso de investimentos per capta 
(Reais por habitantes ano) 

260,20 19,18 21,66 

IN054 
Investimentos totais desembolsados em 
relação aos investimentos totais 
contratados (%) 

0,40 0,92 0,49 
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Tabela 102 – Indicadores SNIS do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 
(continuação) 

CÓDIGO 
SNIS 

DESCRIÇÃO DO INDICADOR 
VALOR  

MUNICÍPIO ESTADO BRASIL 

Indicadores de infraestrutura 

IN020 
Taxa de cobertura de pavimentação e 
meio-fio na área urbana do município 
(%) 

100,00 60,90 62,40 

IN021 
Taxa de cobertura de vias públicas com 
redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana (%) 

91,20 54,70 21,20 

IN025 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes em área urbana com parques 
lineares (%) 

- 6,00 29,20 

IN026 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes com canalização aberta (%) 

0,00 6,50 15,40 

IN027 
Parcela de cursos d’água naturais 
perenes com canalização fechada (%) 

19,20 4,20 5,20 

IN035 
Volume de reservação de águas pluviais 
por unidade de área urbana (Metros 
cúbicos por quilômetros quadrados) 

- 731,40 67334,6 

IN051 
Densidade de captações de águas 
pluviais na área urbana (Unidades por 
quilômetro quadrado) 

130,00 25,67 10,68 

Indicadores de gestão de riscos 

IN040 
Parcela de Domicílios em Situação de 
Risco de Inundação (%) 

0,00 3,80 3,90 

IN041 
Parcela da População Impactada por 
Eventos Hidrológicos (%) 

0,00 0,10 0,10 

IN046 
Índice de Óbitos (Óbitos por 100 mil 
habitantes) 

0,00 0,00 0,00 

IN047 
Habitantes Realocados em Decorrência 
de Eventos Hidrológicos (Pessoas por 
100 mil habitantes) 

- 0,00 0,00 

Fonte: SNIS, Ano-Base 2020. 

 

Cabe ressaltar por fim ressaltar que, de acordo com as às instruções normativas do 

Ministério das Cidades, a existência de certificado de regularidade da alimentação de dados 

ao SNIS é condição básica para o recebimento de recursos do Governo Federal, portanto há 

a necessidade que o Município continue prestando as informações de acordo e mantenha sua 

regularidade. 

Segundo o SNIS, o Município de Alto Feliz está “regular” atualmente com o 

atendimento e lançamento dos dados no referido sistema, considerando o ano-base 2020, o 

qual era o último publicado no momento da aprovação deste PMSB revisado. 

 



 

275 

 

7.2. APROVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB 

 

A aprovação deste PMSB revisado foi realizada por meio de Audiência Pública, 

realizada dia 24 de novembro de 2022 às 16hs na Câmara de Vereadores de Alto Feliz/RS. 

Recomenda-se que para dar suporte e cumprimento às ações de saneamento no 

âmbito municipal deve-se manter a sociedade permanentemente mobilizada por intermédio 

de eventos que possibilitem a participação democrática, inclusive sendo apresentados à 

população os resultados dos indicadores estabelecidos, assim como assegurar a regularidade 

do Conselho Municipal de Saneamento Básico no desempenho de suas atividades formais de 

controle social. 

É importante ainda que seja montado um sistema de gestão municipal em saneamento 

básico e de manejo de resíduos sólidos, delegando à um órgão da administração municipal a 

tarefa de acompanhar e monitorar as metas e ações do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) e também do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), a fim de evitar que haja prejuízo no alcance dos objetivos destes planos por falta 

de efetividade em seu cumprimento e monitoramento. 

Após definida a estrutura descrita no parágrafo anterior, é importante que sejam 

implementados programas e ações visando a capacitação técnica dos responsáveis, de entes 

públicos ou privados, as quais devem ser voltada para a implementação e operacionalização 

dos citados planos municipais. 

 

7.3. AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PMSB 

 

A Lei nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, em seu §4º do caput do Art. 

19, estabeleceu a periodicidade de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico cujo 

não deve ser superior a 10 (dez) anos, conforme citado abaixo: 

 

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
plano, que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo:  
[...] 
§ 4º Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em 
prazo não superior a 10 (dez) anos;  (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

 

A implantação do PMSB e o sucesso nas ações previstas envolvem políticas públicas, 

participação da sociedade, intersetorialidade dos órgãos de gestão municipal e 

comprometimento dos envolvidos, como um todo, sejam estes da sociedade civil ou pública. 
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No que se refere à revisão deste PMSB, o termo de referência da Funasa (2018), o 

qual orienta para a avaliação de desempenho dos PMSB, destaca os aspectos relevantes a 

serem observados em tal avaliação visando sua revisão: 

a) O cumprimento dos objetivos/ações definidos no PMSB;  

b) A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor saneamento 

e de manejo dos resíduos sólidos;  

c) Reavaliação dos pontos fortes e fracos diagnosticados e do plano elaborado e 

das oportunidades e entraves ao seu desenvolvimento;  

d) O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados 

para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos 

requeridos;  

e) A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre esses 

e as necessidades previamente identificadas;  

f) A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos;  

g) As causas de práticas antieconômicas e ineficientes;  

h) Os fatores inibidores do desempenho do PMSB;  

i) A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes propostas; 

j) A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do plano; 

k) Surgimento de novas tecnologias para solução de possíveis pontos levantados; 

l) Priorização de investimentos no setor de saneamento. 

 

Isso se torna importante, pois o desempenho que se obtém e o esperado podem ser 

divergentes daqueles traçados inicialmente. Deste modo, novamente, ressalta-se a 

importância da mensuração de desempenho, utilizando a ferramenta dos indicadores 

estabelecidos. 

Todos as análises e avaliações descritas acima deverão ser adequadamente 

realizadas no momento da próxima revisão deste PMSB, o qual deverá se dar dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) anos, conforme redação dada pela Lei nº 14.026/2020 que atualizou o 

Marco Legal do Saneamento, citada anteriormente. 
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8. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tem por objetivo o atendimento 

apropriado à população com os serviços públicos, seguindo a aplicabilidade da Lei Nacional 

de Saneamento Básico nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 

Conforme a referida lei determina, em seu Art. 19, Inciso IV, há a necessidade de 

serem estabelecidos planos de contingência para situações de emergência, os quais devem 

indicar a situação e apresentar as ações emergenciais a serem tomadas afim de solucionar o 

problema e minimizar riscos. 

Tais riscos na operação dos serviços decorrem de eventos naturais como enchentes, 

deslizamentos e estiagens, bem como de eventuais problemas estruturais, operacionais, de 

pessoal, devem ser considerados, os quais podem causar danos e apresentam situação de 

risco no atendimento aos usuários bem como à saúde pública e à salubridade ambiental. 

Neste capítulo são abordados para cada eixo de saneamento básico, situações de 

acontecimentos possíveis que possam causar distúrbios na prestação dos serviços e até 

mesmos situações de emergência. Assim, são relacionados estes eventos com as ações 

necessárias para minimizar ou solucionar o efeito danoso causado. 

As Tabela 103 a Tabela 106 estabelecem os planos de emergência e contingência 

para cada serviço. 

Quanto à responsabilidade das ações, cabe ao respectivo órgão da administração 

municipal responsável pela prestação do serviço, sendo que os procedimentos adequados, 

treinamento do pessoal e comunicação à comunidade deverão ser regulamentados e 

providenciados pela Prefeitura Municipal, em conjunto com o órgão regulador para as 

seguintes necessidades, os quais não fazem parte do âmbito de definição do PMSB e devem 

ser regulados de acordo com a gravidade, intensidade e recorrência dos fatos geradores: 

 Planos de racionamento e aumento de demanda temporária de água; 

 Regras para atendimento e funcionamento operacional em situações crítica na 

prestação de serviços públicos de saneamento básico; 

 Estabelecimento de mecanismos tarifários de contingência. 
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8.1. PLANO DE EMERGÊNCIA EM ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

Tabela 103 – Plano de Emergência e Contingência – abastecimento de água 

OCORRÊNCIA AÇÕES EMERGENCIAIS 

Falta de água devido à período de 

estiagem 

1. Comunicação à população da situação dos mananciais; 

2. Diagnóstico da situação de fornecimento de água pelos mananciais e estoque nos reservatórios; 

3. Controle da água disponibilizada e rodizio de fornecimento para garantir o abastecimento à população; 

4. Campanha na mídia conscientizando a população para poupar água; 

5. Atendimento com caminhão pipa à população sem acesso à água; 

6. Abertura de micro açudes para dessedentação animal na área rural; 

7. Perfuração de novos poços. 

Interrupção prolongada ou temporária 

de energia elétrica nas instalações de 

produção de água 

1. Comunicação à operadora de energia elétrica sobre a ocorrência;  

2. Comunicação à população; 

3. Diagnóstico do estoque de água nos reservatórios; 

4. Controle da água disponibilizada a fim de garantir o abastecimento; 

5. Atendimento com caminhão pipa à população sem acesso à água. 

Rompimento de adutoras ou redes de 

abastecimento 

1. Comunicação à população; 

2. Interrupção do fornecimento da água utilizando os registros de manobra disponíveis; 

3. Conserto da tubulação danificada. 

Pane ou problemas em equipamentos 

por tempo prolongado que 

comprometam a prestação do serviço 

de abastecimento  

1. Comunicação à população; 

2. Diagnóstico do estoque de água nos reservatórios; 

3. Controle da água disponibilizada a fim de garantir o abastecimento; 

4. Conserto ou substituição do equipamento danificado. 

  



 

279 

 

 

8.2. PLANO DE EMERGÊNCIA EM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

Tabela 104 – Plano de Emergência e Contingência – esgotamento sanitário 

OCORRÊNCIA AÇÕES EMERGENCIAIS 

Vazamentos, entupimento e/ou 

transbordamento de tanques sépticos, 

sumidouros, fossas rudimentares, etc. 

1. Identificação do local do vazamento; 

2. Comunicação à população; 

3. Contenção do vazamento e isolamento da área a fim de evitar ou reduzir a contaminação do solo no local; 

4. Promover a retirada dos resíduos encaminhando-o para local licenciado para tratamento e disposição final; 

5. Exigir o conserto do equipamento danificado pelo proprietário do imóvel e adequação do sistema de tratamento 

individual em termos de dimensionamento, limpezas periódicas, atendendo à legislação e normas técnicas 

pertinentes. 

Pane ou problemas em equipamentos 

por tempo prolongado que 

comprometam o eficaz tratamento do 

esgoto na Estação de Tratamento de 

Esgoto – ETE (se houver) 

1. Identificação do problema; 

2. Informar ao Técnico Responsável pela operação da ETE sobre o ocorrido; 

3. Comunicação à população; 

4. Conserto ou substituição do equipamento danificado pelos responsáveis pela operação da ETE. 

Interrupção prolongada ou temporária 

de energia elétrica na ETE (se houver) 

1. Comunicação à operadora de energia elétrica sobre a ocorrência;  

2. Comunicação à população; 

3. Paralização do sistema de biodisco; 

4. Verificar se não houve danos no equipamento – biodisco. 

Tubulações coletoras de esgoto 

danificadas (na existência de sistema 

coletivo de esgotamento sanitário) 

1. Identificação do problema; 

2. Comunicação à população; 

3. Contenção do vazamento e isolamento da área a fim de evitar ou reduzir a contaminação do solo no local; 

4. Informar ao Técnico Responsável pela operação da ETE sobre o ocorrido; 

5. Conserto ou substituição da tubulação danificada. 
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8.3. PLANO DE EMERGÊNCIA EM MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

Tabela 105 – Plano de Emergência e Contingência – drenagem e manejo de águas pluviais 

OCORRÊNCIA AÇÕES EMERGENCIAIS 

Alagamentos em vias urbanas 

1. Comunicar Secretaria de Obras para realização de manutenção no sistema de microdrenagem; 

2. Avaliar se há risco à população no entorno; 

3. Identificar a causa do alagamento (mal dimensionamento da rede, presença de lixo na rede, entupimento dos 

bueiros ou boca de lobo, assoreamento da micro e/ou macrodrenagem, etc.) e conduzir plano de ação para 

solução. 

Inundações ou enchentes decorrentes 

do transbordamento de cursos d'água 

1. Comunicar situação à Secretaria de Obras; 

2. Avaliar intensidade da enchente e riscos à população atingida; 

3. Acionar a Assistência Social para atendimento à população atingida e mobilização de equipes para sua retirada 

do local, se for o caso, e acomodação dos atingidos em abrigos temporários. 

Deslizamento de solo comprometendo 

a segurança da população e das 

residências  

1. Comunicar situação à Secretaria de Obras; 

2. Avaliar intensidade do deslizamento e riscos à população atingida; 

3. Acionar a Assistência Social para atendimento à população atingida e mobilização de equipes para sua retirada 

do local, se for o caso, e acomodação dos atingidos em abrigos temporários. 
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8.4. PLANO DE EMERGÊNCIA EM MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Tabela 106 – Plano de Emergência e Contingência – manejo de resíduos sólidos e limpeza pública urbana 

OCORRÊNCIA AÇÕES EMERGENCIAIS 

Paralisação temporária do serviço de 

coleta de resíduos sólidos domiciliares 

1. Comunicar a população do problema ocorrido; 

2. Contratar, em caráter emergencial, empresa para coleta porta a porta dos resíduos sólidos domiciliares até 

solução do problema. 

Paralisação da central de recebimento 

dos resíduos sólidos 

1. Comunicar a população do problema ocorrido; 

2. Contratar, em caráter emergencial, empresa para transbordo, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares até solução do problema. 

Locais com varrição deficiente 1. Comunicar a Secretaria de Obras para mobilizar equipe a fim de atender a ocorrência; 

Limpeza urbana em caso de eventos 

climáticos extremos (tombamento de 

vegetação, lixo espalhado pelas vias e 

cursos d'água, etc.) 

1. No caso de vegetação sobre a rede elétrica, comunicar a operadora de energia elétrica e realizar a poda e corte 

da mesma para sua remoção; 

2. Comunicado à população da situação e avisar que não deixem suas residências em virtude de fios caídos nas 

vias públicas; 

3. No caso de lixo espalhado pelas vias e em cursos d'água, acionar o setor de limpeza urbana através das equipes 

de varrição. 
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10. ANEXOS 

 

 

Anexo I – Portaria de nomeação do Comitê Executivo para revisão do PMSB e PMGIRS. 

Anexo II – Ata da reunião do Comitê Executivo de debate e aprovação do Diagnóstico. 

Anexo III – Ata da reunião do Comitê Executivo de debate e aprovação do Prognóstico. 

Anexo IV – Ata da audiência pública final de debate e aprovação do PMGIRS e PMSB. 

Anexo V – Anotações de Responsabilidade Técnica dos responsáveis técnicos da empresa 

de assessoria contratada. 

 

 


