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I. INTRODUÇÃO 

Este Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de São José das Missões foi 

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

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

tem como objetivo principal a universalização dos serviços de abastecimento de água 

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

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

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico de São José das Missões 

apresenta as informações consolidadas de todas as etapas e relatórios desenvolvidos 

no decorrer do processo de elaboração deste Plano de Saneamento. Essas informações 

foram organizadas em três volumes, os relatórios apresentados neste volume são: 

 Portaria com definição dos membros do comitê de coordenação e de execução; 

 Plano de Mobilização Social; 

 Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo. 

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

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

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

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

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

composições disponíveis no Anexo 1. 

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

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

de elaboração do PMSB. Os resultados dessas atividades estão especificados no 

Capítulo 2 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 

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

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

diagnóstico participativo com levantamento das percepções sociais sobre o setor de 

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

possível observar todos os levantamentos das características relacionadas ao 

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

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

básico em São José das Missões, enfatizando as deficiências e carências, permitindo 

elaborar um planejamento estratégico para as melhorias necessárias.  
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II. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Durante toda a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de São José das 

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

e esclarecimentos, conforme apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo e no 

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

anteriormente e posteriormente às Audiências Públicas foram analisadas e 

respectivamente respondidas. 

Para alcançar todas as regiões do município, foram criados 3 Setores de Mobilização 

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

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

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

audiência pública, que envolveu todos os setores de mobilização. 

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

Municipal de Saneamento Básico de São José das Missões foram organizados eventos 

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

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

conforme o Plano de Mobilização Social. 

A Tabela 1 apresenta um resumo das Mobilizações Sociais do Município de São José 

das Missões. 

Tabela 1 – Resumo das Mobilizações Sociais do Município de São José das Missões. 

 
Setor de 

Mobilização 
Local 

Data da 

Mobilização 

Quantidade 

de Pessoas 

Presentes 

Primeiro Evento: 

Levantamento 

de Problemas e 

Sugestões 

SM1 Salão da Terceira Idade 24/08/2017 52 

SM2 
Pavilhão da Localidade 

Cristo Redentor 
25/08/2017 20 

SM3 
Pavilhão da Localidade 

Vila Araújo 
28/08/2017 13 

Segundo 

Evento: 

Apresentação e 

Discussão dos 

Resultados 

SM1 Salão da Terceira Idade 17/04/2018 37 

SM2 
Pavilhão da Localidade 

Cristo Redentor 
25/04/2018 6 

SM3 
Pavilhão da Localidade 

Vila Araújo 
26/04/2018 7 
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Tabela 1 – Resumo das Mobilizações Sociais do Município de São José das Missões. 

 
Setor de 

Mobilização 
Local 

Data da 

Mobilização 

Quantidade 

de Pessoas 

Presentes 

Audiência 

Pública - 

Aprovação do 

PMSB 

SM1 
Câmara Municipal de 

Vereadores 
22/01/2019 23 

 

Figura 1 – Imagens das Mobilizações Sociais realizadas no Municípios de São José das 
Missões. 

  
SM 01: Salão da terceira Idade 

Primeira Mobilização 

  
SM 01: Salão da terceira Idade 

Segunda Mobilização 

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

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

comunidade respectivamente (no 2º evento). 

 

Os resultados do primeiro momento de mobilização estão apresentados no capítulo 3, 

ítem 3.1.5 Plano de Mobilização Social 

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

volume deste PMSB, mais especificamente no capítulo 3, ítem 3.1.3 Priorização dos 

projetos. 

 

1. ATORES SOCIAIS 

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

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

município de São José das Missões/RS foram convidados a fazer parte do processo de 

mobilização social. Os atores sociais que aceitaram participar do trabalho de construção 

do PMSB, os quais estão relacionados no Quadro 1, colaboraram divulgando para as 

pessoas, as quais representam, a elaboração do Plano, bem como, a importância dele 

e da participação social nas políticas públicas. 

Quadro 1 – Relação dos atores sociais 

Grupo social/ 
Instituição 

Nome do 
Representante 

Função/Cargo/Formação 

Contato  
(e-mail/ 

telefone/ 
endereço) 

Agentes 
Comunitários de 

Saúde 

Eliane J. Tasso 
Mari C. dos Santos 

da Silva 
Sonia M. P. 

Bonfada 
Jocerlei T. B. 

Correa 
Andreia A. C. Assis 
Debora A. Ribeiro 
Mariloiva C. Rupp 

Agente Comunitário de 
Saúde 

(55) 3753-1075 

EMATER/ASCAR/RS 
Mairo Trentin 

Piovesan 
Extensionista - Agrônomo (55) 997032762 

Deve-se referenciar o item que apresenta o resultado do evento de mobilização, 

respectivamente. 
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Quadro 1 – Relação dos atores sociais 

CRAS Abeghair da Silva Assistente Social (55) 999394708 

Escola Estadual de 
Ensino Médio Castro 

Alves 
Eder Conceição Professor - História (55) 999086835 

 

2. ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO 

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

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

regiões do município e a participação social fosse efetiva.  

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

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

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

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

hora e local das atividades que foram realizadas. Já os folders foram criados para levar 

informações resumidas sobre saneamento básico e o PMSB, enquanto que as cartilhas, 

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

informações mais detalhadas sobre o saneamento. 

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

Municipais e Estadual, Unidade Básica de Saúde, Centro Administrativo Municipal, 

Igrejas e comércio em geral. Nesses locais também foram distribuídos os folders 

informativos, enquanto que as cartilhas educativas foram distribuídas nas reuniões de 

mobilização e participação social. 

A divulgação também foi feita nos seguintes meios de comunicação: 

a) Carro de som; 

b) Rádio: Rádio Comunitária Devanguarda FM 98.7; 

c) Jornal impresso: Folha da Produção; 

d) Site da prefeitura: http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/ 

 

  

http://www.ufrgs.br/planomsb
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III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL 

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

descritos e caracterizados os quatro componentes do saneamento básico – 

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

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

Assim, neste capítulo são apresentadas informações levantadas no Relatório do 

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

São José das Missões. 

 

1. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SANEAMENTO 

BÁSICO DO MUNICÍPIO 

Como etapa inicial do diagnóstico, foi necessário realizar uma caracterização geral do 

município de São José das Missões. A seguir são apresentadas informações sobre a 

população, escolaridade, renda, ambiente físico, clima, grupos sociais, história, 

indicadores sociais e econômicos, legislações municipais relacionadas aos serviços de 

saneamento básico e estrutura administrativa com intuito de apresentar dados históricos 

e a realidade atual do município. 

 

1.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO 

1.1.1 Localização e acessos 

Localizado geograficamente na região norte do estado do Rio Grande do Sul, o 

município de São José das Missões, criado no ano de 1992 após desmembração do 

município de Palmeira das Missões, possui uma área territorial de 98,07 km². O 

município faz divisa com Palmeira das Missões e São Pedro das Missões a oeste, com 

os municípios de Sagrada Família e Novo Xingu ao norte, com os municípios de Sarandi 

e Novo Xingu a leste, e com os municípios de Novo Barreiro e Palmeira das Missões ao 

sul. As distâncias entre o município de São José das Missões e regiões de interesse 
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são elencadas na Tabela 1.1., estas distâncias são referentes aos trajetos rodoviários 

entre as sedes dos municípios citados. 

O acesso ao município se dá pela BR 386, sendo 3 Km via chão de cascalho e RS-569, 

sendo 27 Km via chão de cascalho. 

A Figura 1.1 apresenta a localização do município de São José das Missões no mapa 

do estado do Rio Grande do Sul e a Figura 1.2 apresenta o limite municipal, mancha 

urbana e acessos ao município de São José das Missões.  

Figura 1.1 - Localização do município de São José das Missões. 

 
(Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu - Image: RioGrandedoSul MesoMicroMunicip.svg) 

 

Tabela 1.1 – Distâncias ao Município de São José das Missões em relação a pontos de 
interesse 

Local Interesse 
Distância da Sede 

Municipal (km) 

Porto Alegre Capital do Estado 356 

Palmeira das Missões Município Vizinho 27 

Sarandi Município Vizinho 36,3 
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Tabela 1.1 – Distâncias ao Município de São José das Missões em relação a pontos de 
interesse 

Local Interesse 
Distância da Sede 

Municipal (km) 

Novo Xingu Município Vizinho 31,1 

Novo Barreiro Município Vizinho 45,7 

Sagrada Família Município Vizinho 13,2 

São Pedro das Missões Município Vizinho 20 

Seberi Destino do RSU 54,4 

(Fonte: Comitê Executivo PMSB) 

Figura 1.2 – Mapa com o limite municipal, sede municipal, mancha urbana e acessos ao 
município 

 
(Fonte: Ambiente Serviços Ltda)  
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1.1.2 Caracterização das regiões administrativas do 
município 

Este capítulo apresenta fotografias e mapas das regiões administrativas que compõe o 

município de São José das Missões. Na Figura 1.3 observa-se a área urbana do 

município.  

Figura 1.3 - Vista da zona urbana do município de São José das Missões 

 
(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 

A Figura 1.4 apresenta o mapa da área urbana do município com divisão dos bairros 

que compõe a mesma. 

Figura 1.4 – Mapa da área urbana do município de São José das Missões

 
(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 
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1.1.3 Hidrografia e Planos de Bacia Hidrográfica 

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

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

hidrográfica são definidos pelo relevo, considerando-se como divisores de águas as 

áreas mais elevadas. O corpo de água principal, que dá o nome à bacia, recebe 

contribuição dos seus afluentes sendo que cada um deles pode apresentar vários 

contribuintes menores, alimentados direta ou indiretamente por nascentes.  

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

contribuinte. Estas são as unidades fundamentais para a conservação e o manejo, uma 

vez que a característica ambiental de uma bacia reflete o somatório ou as relações de 

causa e efeito da dinâmica natural e ação humana ocorridas no conjunto das sub-bacias 

nela contidas. 

Cada bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul possui como instrumento de 

planejamento um plano de gestão dos recursos hídricos, aonde 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. 

 

1.1.3.1 Bacias Hidrográficas 

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

Sul (SERH-RS), o município de São José das Missões está inserido na Região 

Hidrográfica do Uruguai. A área do referido município localiza-se na Bacia Hidrográfica 

do Rio da Várzea (U100), representada na Figura 1.5. 
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Figura 1.5 - Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea 

(Fonte: SEMA/RS) 
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1.1.3.2 Plano de Bacia Hidrográfica 

Através do Decreto Estadual nº 43.488 de 8 de dezembro de 2004 criou-se o Comitê de 

Gerenciamento do Rio da Várzea, que por sua vez é integrante do Sistema Estadual de 

Recursos Hídricos, previsto na Lei nº 10.350/94 (Comitê de bacia do Rio da Várzea, 

2010). Na ocasião da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico não se 

identificou a existência de um Plano de Bacia para a bacia em questão, contudo, de 

acordo com a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA), os 

principais usos da água na bacia se destinam à irrigação, a dessedentação animal e ao 

abastecimento humano (SEMA, 2017). A inexistência de um Plano para a Bacia do Rio 

da Várzea deve ser tema de um debate mais específico sobre a questão dos recursos 

hídricos na região, assim como a revisão do plano municipal de saneamento básico de 

São José das Missões deve observar tal informação, visto que o Plano da Bacia estipula 

o planejamento, as metas e prioridades de uso dos recursos hídricos nas áreas 

abrangidas pela Baca Hidrográfica do Rio da Várzea. 

 

1.1.4 Clima 

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

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

influência de massas de ar polar seguidamente, principalmente nos invernos, 

ocasionando episódios de neve com alguns anos de tempo de retorno. Os processos 

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

clássico deste clima. A Figura 1.6 e Figura 1.7 apresentam a pluviosidade e temperatura 

média anual, respectivamente. 
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Figura 1.6 – Precipitações médias anuais no Rio Grande do Sul 

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

Figura 1.7 – Temperaturas médias anuais no Rio Grande do Sul 

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

 

O município de São José das Missões apresenta um clima quente e temperado. 

Segundo Köppen e Geiger, a classificação do clima é Cfa, definido como: Clima 

subtropical, com verão quente. A temperatura média anual em São José das Missões é 

19,6 ºC, enquanto que a pluviosidade média anual é 1799 mm. 
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Figura 1.8 – Temperatura e pluviosidade média ao longo do ano no município de São José das 
Missões 

 

(Fonte: CLIMATE-DATA.ORG) 

 

1.1.5 Hidrogeologia e pedologia 

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

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

desenvolvido e publicado no ano de 2014, ambos trazem informações complementares 

em base cartográfica. 

Segundo o Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul (CPRM, 2005), o município de 

São José das Missões está inserido no Sistema Aquífero Serra Geral I, constituído por 

rochas com porosidade por fraturas. Este sistema ocupa a parte centro-oeste da região 

dominada pelos derrames da Unidade Hidroestratigráficas Serra Geral no planalto rio-

grandense. Constitui-se principalmente de litologias basálticas, amigdaloides e 

fraturadas, capeadas por espesso solo avermelhado. As capacidades específicas são 

muito variadas, existindo poços não produtivos próximos de outros com excelentes 

vazões. As salinidades em geral são baixas, em média 200 mg/l. Poços que captam 

águas mais salinas, sódicas e de elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente 

correspondem a porções do aquífero influenciadas por águas ascendentes do Sistema 

Aquífero Guarani. 
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O Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo define a unidade estratigráfica 

aflorante como a Formação Serra Geral e a unidade estratigráfica subjacente a 

Formação Botucatu.  

A litologia das unidades estratigráficas aflorante e subjacente são respectivamente, 

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

500m).  

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

unidade estratigráfica, são classificados respectivamente em geralmente baixa, porém 

localmente moderada e muito alta. 

Devido a espessura da camada aflorante ser classificada como muito alta (>500m) e a 

produtividade desta ser baixa a muito baixa, o aquífero é classificado como unidade 

fraturada de produtividade geralmente baixa, porém localmente moderada.  

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

Brasil, os produtos do projeto podem ser acessados em 

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

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

de São José das Missões possui solos classificados em duas classes: Nitossolos 

Vermelhos e Latossolos Vermelhos. 

A Figura 1.9 e Figura 1.10 apresentam, respectivamente, os mapas da hidrogeologia e 

tipos de solo do município de São José da Missões. 
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Figura 1.9 – Mapa apresentando a hidrogeologia do município 

 

(Fonte: Adaptado da base de dados do Mapa Hidrogeológico do Brasil ao Milionésimo - CPRM) 
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Figura 1.10 – Mapa de solos do município

 
(Fonte: Adaptado do Mapa exploratório de solos do Rio Grande do Sul - IBGE) 
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1.2 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO 
MUNICÍPIO 

1.2.1 Identificação e descrição da organização 
social da comunidade 

1.2.1.1 História  

“A região pertenceu, sucessivamente, aos municípios de Rio Pardo, Cruz Alta, Passo 

Fundo e Palmeira das Missões. Fez parte do território de Palmeira das Missões até 19 

de março de 1992, quando, a partir de 20 de março de 1992, São José das Missões 

alcançou sua emancipação político administrativa. 

Muitos tropeiros vinham da região da Campanha em direção a São Paulo de 1850 a 

1900, tropeiros estes que cortavam carreiros pela região e com as tropas de mulas 

faziam pousadas, após muitas andanças, esses carreiros tornaram-se trilhas abertas 

para novas tropas de mulas. Ao longo desse trecho, passando por Palmeira das 

Missões, muitos tropeiros foram laçados pelas belezas das coxilhas e as paradas foram 

aumentando, até construírem um rincão, uma estância ou uma morada. Aos poucos, 

vários tropeiros foram se fixando, uns aqui, outros acolá e, assim, foram surgindo alguns 

moradores. 

Não se sabe ao certo quem foi o primeiro morador da região, nem do Município por se 

tratar de estrada de tropeiros. Picadas construídas por andanças, tropas de mulas e 

cavalgadas de quem puxava as tropeadas. 

Conforme o livro Santo Antônio da Palmeira (p.154), apud Enciclopédia dos municípios 

do Rio Grande do Sul (CD-ROM) a primeira estrada oficial dessa região foi traçada pelo 

Engenheiro Agrimensor Maxiliano Beschorem no ano de 1879. Com o passar do tempo, 

a coxilha e muitas quebradas foram ganhando brilho e resplendor com casebres 

construídos no território e as primeiras famílias surgindo. Famílias que foram 

entrelaçando demais moradores, porque o homem não vive sozinho. Eles se organizam, 

para o trabalho, para o lazer, para a família, para a vida. 

Passa o tempo e aos poucos, surgiu uma pequena vila. Aparecem as primeiras 

construções. Alguns permaneciam no lugar, outros partiam, deixando descendentes. 

Muitos nomes surgiram como sendo os primeiros moradores da sede e do interior, 

alguns podem ser mais antigos como uns mais recentes na fundação de São José, 

homenagem a todos os citados e os que não foram lembrados: José Rodrigues, Onorato 

de Souza, Francisco Correa Conrado (Chico Norato), Jurco Xasques, João Mariano de 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

26 
 

Borba, Manoel Francisco Siqueira, Maneco Quero, Generoso Rodrigues, Manoel José 

Azeredo, José Benjamim Soder, Dionísio Ribeiro, Darci Cáurio, José Manuel Azeredo, 

Virgílio Souza, José Edegar Soder, Artur Greff, Balduíno Koch e Justino Taborda Polaco. 

Surgido na andança dos tropeiros que cortavam carreira por esta região, a pequena Vila 

de São José, que a esquerda da estrada de Palmeira à Constantina era denominada de 

“Ribeirão Bonito”, e à direita “Potreiro Bonito”. 

A primeira comunidade católica da região se formou na linha São Sebastião, por volta 

de 1920, sendo organizada pelos moradores daquela região, contribuindo com o 

terreno, Gabriel Rodrigues e família. 

O nome de São José das Missões tem origem no padroeiro da cidade. Para a construção 

da primeira capela, precisavam da doação e angariar fundos para a construção da 

capela, mas, antes disso a discussão girou em torno do nome do “Santo Padroeiro”, 

cada um tinha um santo de preferência. Como a maioria dos homens presentes tinha o 

nome de José, assim decidiram que o padroeiro seria o chefe da família, José, em 

homenagem a São José, pai do Nosso Senhor Jesus Cristo. Era o Capitão provisório 

do Intendente Borges de Medeiros, José Manoel Azeredo. 

O doador do terreno para a construção da capela foi Justino Taborda. Outros 

moradores, como José Benjamin Soder e José Edgar Soder também colaboraram. 

Também nessa época, foi criada a primeira escola na sede, com o nome de Duque de 

Caxias, sendo a primeira professora Paulina Carão Amaral. Citam-se também, como 

primeiros professores da comunidade entre eles Prof.ª Melita, Prof.ª Ourisa, Prof.ª Olívia 

Tasso, Prof. Batu e muitos outros. 

Por volta de 1950, um grupo de moradores, entre eles, Porfírio Farias, Abrelino Bressão, 

Maximiliano Borges, Antoninho Mafalda, reuniu-se e junto com o prefeito de Palmeira 

das Missões, reivindicaram que a comunidade se tornasse um distrito e passasse a ser 

uma sede distrital. Em 1956, a localidade passou a distrito, de acordo com a Lei N° 326 

de 28 de novembro, com o nome de São José, distrito de Palmeira das Missões e sua 

sede elevada à categoria de Vila. Em ato solene no dia 15 de dezembro de 1957, com 

a presença de vereadores, prefeito e membros da comunidade. São José passou então 

a distrito de Palmeira das Missões, com território desmembrado do Município de 

Palmeira das Missões, a seguir descrita: 

“Paulo Ardenghi, Prefeito Municipal de Palmeira das Missões; 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. 
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Art. 1° – É o Executivo Municipal, digo, É criado neste Município o distrito de São José 

que terá sede no povoado Rincão dos Azeredos, onde se acha construída a Igreja do 

mesmo nome e com os seguintes limites: Partindo do Rio da Várzea, Lajeado dos 

Vieiras, sobe em direção até encontrar a casa do Sr. Serafim Inácio dos Santos, dali 

parte em direção do Sr. João Peixoto, digo, Sr. João Maria Batista, seguindo dali até a 

casa do Sr. João Peixoto, desta até a cabeceira do Lajeado Jacú, descendo por este 

abaixo até alcançar o Lajeado Grande e deste abaixo até encontrar o ponto de partida. 

Art. 2° – Esta lei entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeira das Missões, 28 de novembro de 1956. 

Paulo Ardenghi – Prefeito Municipal”. 

O primeiro subprefeito, empossado, foi Maximiliano Borges. Ao lado da subprefeitura foi 

construído o destacamento da Polícia Rural entre eles, Porfírio Farias, Abrelino Bressão, 

Maximiliano Borges, Antoninho Mafalda, reuniu-se e junto com o prefeito de Palmeira 

das Missões, reivindicaram que a comunidade se tornasse um distrito, sendo o primeiro 

sargento, o Sargento “Adão”. Os outros subprefeitos trabalharam em prol do 

desenvolvimento do Distrito, sendo o último subprefeito Paulo Assis Farias de Oliveira. 

Após ser distrito, São José andou a passos lentos quase parando, pouco decisivos. 

Surgiu, em 1963, a primeira luta pela emancipação e tinha como comissão Eloir F. 

Tasso, Ermelindo Picolltto, Felisberto Ávila Dutra, Antoninho Dall Puppo, Domingo 

Bressan, Orlando Marangon, José Bejamim Soder Hordalino Tasso, mas, por motivos 

políticos e econômicos, este processo de emancipação foi frustrado. 

São José sempre se destacou pelas lideranças políticas, sendo que, no ano de 1952, 

elegeu o primeiro vereador por Palmeira das Missões, Porfírio Farias de Oliveira, mais 

adiante, João Vargas da Conceição, Januário Ferreira Brizola, Carlos F. Picolotto e José 

Nilso da Silva. 

Pela Lei Municipal N° 1402, fica delimitado a área urbana do Distrito de São José, a 

seguir descrita: 

“LOURENÇO ARDENGHI FILHO, Prefeito Municipal de Palmeira das Missões, FAÇO 

SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pelo Artigo 42, Inciso III da Lei 

Orgânica do Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 

Artigo 1° – Fica delimitada a área urbana do Distrito de São José, neste Município, tendo 

como ponto inicial e final o entroncamento das ruas Leonel Rocha e Rua “I”. A linha de 

limites segue pelos seguintes pontos de referência: partindo do entroncamento das ruas 
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Leonel Rocha e rua “I”, em direção NOROESTE, por uma linha seca e reta, até o ponto 

NORTE do lote N° 08, deste ponto, segue em direção SULESTE, pela divisa dos lotes 

N°s 08 e 07, até ultrapassar 100 metros a Avenida Cel. Felício; deste ponto, segue em 

direção SUL e OESTE, por uma faixa paralela e distante 100 metros da Av. Cel Felício, 

até a rua “I”; deste ponto segue em direção SUL, prolongamento da rua “I”, até 150 

metros da rua Rui Barbosa: deste ponto, segue em direção OESTE, por uma faixa de 

150 metros paralela e distante da rua Rui Barbosa, até distar 200 metros da Rua “A”; 

deste ponto, segue em direção NOROESTE pelo prolongamento da rua “A”, até distar 

100 metros da rua Leonel Rocha: deste ponto, segue em direção LESTE, por uma faixa 

de 100 metros, paralela e distante da rua Cel.Rocha, até confrontar com prolongamento 

da Rua “I”, e deste ponto segue em direção SUL, por uma linha seca e reta até o ponto 

de partida. 

Artigo 2° – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES, EM 21 DE 

MARÇO DE 1985. ” 

O movimento da emancipação político – administrativa do então Distrito de São José 

teve início, oficialmente, com a realização de uma grande assembleia unindo toda a 

População do município, que se realizou no dia 24 de março de 1990, no Pavilhão de 

Festa da Comunidade Católica. Em uma segunda assembleia em 05 de maio de 1990, 

elegeu a Comissão Emancipatória, assim constituída: Presidente – Carlos Fernandes 

Picolotto, Vice-Presidente – Albino Libório Soder, 1° Secretário – Nicanor Rodrigues de 

Ávila, 2° Secretário – Luiz Carlos Dorneles Antunes, 1° Tesoureiro – Eloir Ferreira 

Tasso, 2° Tesoureiro – Pedro Giordani, Conselho Fiscal – Claudimir Erli Feltes dos 

Santos, Antoninho Grethe e Januário Ferreira Brizola, Suplentes – Vergílio de Souza 

Moraes, Nelson Ribeiro da Conceição e José Becil Mafalda Machado. 

Em assembleia geral, no dia 31 de maio de 1991, realizou-se uma assembleia geral com 

o objetivo de escolher um nome para o novo município, entre eles estavam: São José 

da Várzea, São José do Rio da Várzea, São José da União, São José das Colinas e 

São José das Missões, sendo escolhido, pela maioria presente, o de São José das 

Missões, em homenagem à “mãe Palmeira das Missões”. 

O processo mereceu aprovação na Assembleia Legislativa, o Plebiscito que foi realizado 

em 10 de novembro de 1991. Finalmente em 20 de março de 1992, pela Lei nº. 9.552, 

a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a criação do Município de São José das 

Missões, que veio dar autonomia administrativa ao novo município, promulgada pelo 
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Governador do Estado, Sr. Alceu de Deus Collares, originário de Palmeira das Missões.” 

(DE QUADROS, 2011) 

Em 1º de janeiro de 1993, instala-se, oficialmente, o município e foi realizada a sessão 

solene da Câmara de Vereadores, tomando posse, com o primeiro prefeito, o Sr. 

Amador Pinheiro dos Santos Neto. 

 

1.2.1.2 Grupos Sociais 

Os principais grupos sociais identificados no município de São José das Missões eram: 

Grupo da Terceira Idade (Amigos para Sempre e Unidos em Cristo); Invernada Castro 

Alves; Coral Vozes de São José.  

O Cadastro Único do município, em consulta realizada em agosto de 2017, verificava o 

registro de 502 famílias. 

A comunidade onde residia a população mais vulnerável estava localizada na Rua 

Marechal Castello Branco, Cohab I, zona urbana do município. 

 

1.2.1.3 Igrejas 

O núcleo religioso presente com maior representatividade na região era o católico, que 

dentro do município era representado pela Igreja Católica São José, localizada no 

Centro do município, na Avenida 20 de Março. Existiam comunidades de outras crenças, 

entre elas, igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada no Centro do município, 

na Rua 21 de Abril, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, localizada no Centro do 

município, na Avenida 20 de Março. Além de outras com menor representatividade. 

Quanto às práticas de sepultamento, a forma tradicional, com jazigos escavados no 

solo, ainda era a mais praticada. Também foram observadas algumas capelas 

familiares, onde o sepultamento ocorre em gavetas acima do solo. Não havia prestação 

do serviço de cremação no município.   
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1.2.2 Dados censitários 

1.2.2.1 Evolução populacional 

Segundo dados levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Censo 

Demográfico realizado no ano de 2010, a população de São José das Missões era de 

2.720 habitantes.  

A Figura 1.11 e a Tabela 1.2 apresentam a evolução populacional do município de São 

José das Missões no período de 1996 a 2010, segundo o IBGE.  

Figura 1.11 - Evolução Populacional do município 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Tabela 1.2 - Evolução Populacional 

Evolução Populacional 

Ano Município Rio Grande do Sul Brasil 

1991 - 9.138.670 146.825.475 

1996 3.134 9.568.523 156.032.944 

2000 3.000 10.187.798 169.799.170 

2007 2.952 10.582.840 183.987.291 

2010 2.720 10.693.929 190.755.799 

 (Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 
2000, Contagem Populacional 2007 e Censo Demográfico 2010). 

Percebe-se um decréscimo populacional entre os levantamentos censitários realizados 

no ano 2000, 2007 e 2010, onde a maior taxa é observada entre os anos de 2007 e 

2010. 
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1.2.2.2 Pirâmide etária  

A Figura 1.12 apresenta a pirâmide etária do município de São José das Missões. 

Figura 1.12 - Pirâmide Etária 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

1.2.2.3 População residente por domicílio e sexo  

Na Figura 1.13 e Tabela 1.3 são apresentados os números populacionais residentes na 

zona urbana e rural, segregados por sexo. 

Figura 1.13 - População residente por domicílio e sexo 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Tabela 1.3 - População residente, por situação do domicílio e sexo - 2010 

 Urbana Rural 

Total 828 1892 

Homens 415 962 

Mulheres 413 930 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

A população total do município era composta 50,63% por pessoas do sexo masculino e 

49,38% por pessoas do sexo feminino.  
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Na área urbana, 49,88% da população era composta por pessoas do sexo feminino e 

50,12% por pessoas do sexo masculino. Na área rural, 50,85% da população eram 

homens e 49,15% da população era composta por mulheres.  

 

1.2.2.4 População residente por grupos de idade 

Na Figura 1.14 é apresentada a população residente por grupo de idade no 

município.  

Figura 1.14- População residente por grupos de idade 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

Tabela 1.4 - População residente, por grupos de idade - 2010 

0 a 14 anos 580 

15 a 59 anos 1671 

60 anos ou mais 469 

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Segundo dados da Tabela 1.4, aproximadamente 60% da população encontrava-se na 

faixa de 15 a 59 anos, faixa considerada como população potencialmente ativa (15 a 64 

anos de idade). A população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais de 

idade) representava 21,32% da população na faixa de 0 a 14 anos, e 17,24% na faixa 

de 60 anos ou mais.  

 

1.2.2.5 Rendimento Domiciliar per capita 

A Figura 1.15 apresenta por faixas de renda, dados obtidos pelo IBGE no censo 

demográfico de 2010. 
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Figura 1.15 - Rendimento Domiciliar per capita 

  
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

Na Figura 1.15, através do rendimento domiciliar per capita obtido no levantamento 

censitário de 2010, é possível obter uma estimativa da riqueza das famílias do 

município. Observa-se que aproximadamente 90% da população possuía renda abaixo 

de dois salários mínimos.  

 

1.2.2.6 Nível educacional da população  

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

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

com ensino fundamental incompleto. Aproximadamente 6% da população tinha ensino 

fundamental completo ou ensino médio incompleto e 8,69% havia atingido o ensino 

superior, porém não havia finalizado. Por fim, apenas 4,11% das pessoas com mais de 

25 anos havia concluído o ensino superior. 

Figura 1.16 - Nível de instrução da população 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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1.2.2.7 Saneamento básico 

As informações constantes neste item 1.2.2.7 Saneamento básico, apresentam os 

dados referentes ao acesso dos domicílios aos serviços de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário e de resíduos sólidos disponibilizados pelo IBGE. 

O panorama geral da situação do saneamento básico para o município de São José das 

Missões mostra que aproximadamente 86% dos domicílios eram atendidos por rede 

geral de abastecimento de água. Também é possível identificar que, do restante, 9,19% 

dos domicílios eram abastecidos por poços ou nascentes localizadas na propriedade e 

3,88% por poços ou nascentes localizadas fora da propriedade, este panorama é 

representado na Figura 1.17. 

 

Figura 1.17 – Domicílios por tipo de abastecimento de água 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

Com relação ao destino dos resíduos sólidos, de acordo com a Figura 1.18, apenas 

37,87% dos domicílios tinha seus resíduos coletados por serviço de limpeza urbana. Do 

restante, 54,71% dos domicílios queimavam seus resíduos nas propriedades, o que 

representa um elevado índice de forma inadequada de gestão de resíduos.  
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Figura 1.18 – Destino do lixo em São José das Missões 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Quanto ao esgotamento sanitário, observa-se na Figura 1.19 que a maioria dos 

domicílios possuía fossa rudimentar como destino de seus esgotos sanitários.  

Figura 1.19 – Destino do esgoto dos domicílios com banheiro 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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Considerando a metodologia do IBGE para avaliação do tipo de saneamento dos 

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

semi-adequado, em 86,9% do total de domicílios do município. Na área rural, quando 

comparada a área urbana, havia uma maior quantidade de domicílios com tipo de 

saneamento inadequado. 

O tipo de saneamento por domicílios é apresentado na Figura 1.20. 

Figura 1.20 – Tipo de saneamento por domicílio, zona urbana e rural 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

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

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

sanitário, abastecimento de água e destino de resíduos sólidos. 

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

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

diretamente ou indiretamente pelos serviços de limpeza, são classificados como 

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

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

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

escoadouro, servidos de água proveniente de poço, nascente ou outra forma, e com 
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1.2.3 Identificação e descrição da infraestrutura 
social da comunidade 

1.2.3.1 Educação  

A rede de ensino de São José das Missões era composta por 10 instituições de ensino, 

conforme dados do IBGE. No portal eletrônico da Secretaria Estadual de Educação, no 

entanto, constavam cadastradas 4 escolas no município e são fornecidas informações 

gerais sobre cada uma delas, estas informações estão condensadas na Tabela 1.5. 

Tabela 1.5 – Dados de São José das Missões sobre o sistema de educação 

Escola Endereço Bairro Gestão Etapas de Ensino 

ESC MUN ENS FUN 
MANOEL RIBEIRO DA 

CONCEICAO 

Linha Cristo 
Redentor SN 

Interior MUNICIPAL FUNDAMENTAL 

ESC MUN ENS FUN 
JOAO PEDRO 
CONRRADO 

Vila Araújo SN Interior MUNICIPAL FUNDAMENTAL 

ESC EST ENS MED 
CASTRO ALVES 

Av. de Marco 
1956 

Centro ESTADUAL 
FUNDAMENTAL 

MÉDIO EJA 

ESC. MUN. ED. INFA 
PEQUENO APRENDIZ 

Rua 20 de 
Setembro 71 

Centro MUNICIPAL ED. INFANTIL 

 

Na Figura 1.21 é possível verificar o número de escolas por nível, de acordo com o 

levantamento censitário de 2010, nela é possível verificar que a maioria das escolas no 

município atende até o nível fundamental, somando 6 instituições, e apenas uma atende 

o nível médio.  

Figura 1.21 – Número de escolas por nível – São José das Missões 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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1.2.3.2 Saúde 

O município de São José das Missões contava com uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) na área urbana. Nesta unidade, o atendimento odontológico ocorria 

semanalmente e o atendimento de médico e técnico de enfermagem, ocorria a cada 

quinze dias. O quadro de funcionários da Secretaria de Saúde era composto pela 

relação apresentada na Tabela 1.6 abaixo.  

Tabela 1.6 – Especialidade/Setor e Número de funcionários 

Especialidade / Setor Número de funcionários 

Dentistas e auxiliares de consultório 2 

Enfermeira 2 

Técnica Enfermagem 8 

Farmacêutica 1 

Fisioterapeuta 1 

Médico 3 

Fiscal Sanitário e auxiliar 2 

Limpeza 3 

Administração 2 

Motorista 4 

Cozinheira 0 

Total de funcionários Secretária de Saúde 28 

(Fonte: Secretária Municipal de Saúde) 

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNESNet), sistema de 

informações mantido pelo Ministério da Saúde, traz cadastro dos postos de atendimento 

em saúde de caráter público mantidos nos municípios brasileiros. Ele traz informações 

de cunho financeiro, técnico e operacional dos postos, mais detalhes podem ser 

acessados no banco de dados do DATASUS. A seguir, elencamos os estabelecimentos 

cadastrados, e algumas informações úteis aos gestores municipais. A Tabela 1.7 mostra 

os dados levantados sobre o município de São José das Missões no CNESNet. 

Tabela 1.7 – Dados do município no CNESNet em busca realizada por Tipo de 
Estabelecimento 

CNES-Estabelecimento por Tipo-Rio Grande do Sul 

Município: 431845 São José das Missões 

Período: Jul/2017 

Tipo de Estabelecimento Quantidade 

CENTRO DE SAÚDE / UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 

POLICLINICA 0 

SECRETARIA DE SAÚDE 1 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 

Total 2 

(Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – 
CNES) 
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O histórico de incidência de agravos relacionados ao saneamento, fornecido pela 

Secretária Municipal de Saúde, abrange o período de 2010 a 2015. Na Tabela 1.8 

abaixo, constam os dados referentes ao período mencionado.  

Tabela 1.8 – Incidências de Agravos Relacionados ao Saneamento– Secretária Municipal de 
Saúde –São José das Missões/RS 

Doença 
Número de Ocorrência de Doenças 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Amebíase - - - - - - 

Ascaridíase - - - - - - 

Cólera - - - - - - 

Dengue - - - - - - 

Disenteria bacilar - - - - - - 

Doenças diarreicas agudas* 17 19 20 09 11 18 

Esquistossomose - - - - - - 

Filariose - - - - - - 

Febre amarela - - - - - - 

Febre paratifoide - - - - - - 

Febre tifóide - - - - - - 

Giardíase - - - - - - 

Helmintose - - - - - - 

Hepatite A - - 1 - - - 

Leptospirose - - - - - - 

Malária - - - - - - 

Poliomielite - - - - - - 

Salmonelose - - - - - - 

(Fonte: Secretaria Municipal da Saúde) 

* Possíveis Agentes Etiológicos: bactérias (Staphyloccocus aureus, 

Campylobacterjejuni, Escherichia coli enterotoxigênica, Escherichia coli 

enteropatogênica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica, 

salmonelas, Shigelladysenteriae, Yersiniaenterocolítica, Vibriocholerae e outras), vírus 

(Astrovírus, calicivírus, adenovírus entérico, norovírus, rotavírus grupos A, B e C e 

outros, parasitas) Entamoebahistolytica, Cryptosporidium, Balatidium coli, 

Giardialamblia, Isospora belli e outras). 
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1.2.3.3 Comunicação  

A Rádio Comunitária De Vanguarda FM do município tinha fundamental importância na 

comunicação devido a rápida e eficaz fonte de informação para a população. Também 

circulava no município o jornal Folha da Produção, com edição semanal e noticiários de 

toda região. 

 

1.2.3.4 Segurança 

O município de São José das Missões possuía uma unidade da brigada militar, 

localizada na Av. 20 de Março, telefone (55) 3753-1191. 

 

1.2.3.5 Distribuidoras de energia 

O município de São José das Missões na sua maior parte era atendido pela distribuidora 

de energia RGE tanto na zona urbana quanto na rural. A empresa atendia 255 

municípios gaúchos, o que representava 54% do total de municípios do Estado. A área 

de cobertura da RGE dividia-se em duas grandes regionais: a Centro, com sede em 

Passo Fundo, e a Leste, com sede em Caxias do Sul. 

Existia um pequeno número de residências, na zona rural, atendidas pela distribuidora 

de energia CRELUZ. O Grupo CRELUZ distribuía energia para 36 municípios da região 

norte do Rio Grande do Sul, com matriz no município de Pinhal. 

 

1.2.3.6 Cemitérios 

Não havia cemitério municipal gerenciado pelo ente público no município de São José 

das Missões.  

Na área urbana existia um cemitério gerenciado pela comunidade, localizado na Av. 20 

de Março. Na zona rural existiam vários pequenos cemitérios, gerenciados pelas igrejas 

existentes no município. 

No que tange à preocupação com o saneamento, não havia no município nenhum 

cemitério que atendesse as exigências legais da época de elaboração deste relatório. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

41 
 

Figura 1.22 – Cemitério localizado na área urbana do município de São José das Missões. 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Figura 1.23 – Localização do cemitério na área urbana 

 
 (Fonte: Google Earth editado pelo autor) 
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Figura 1.24 – Cemitério localizado na área rural do município de São José das Missões 

 

(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

 

1.2.4 Indicadores sociais 

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

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

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

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

de um mesmo conjunto. 

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

Desenvolvimento Humano (IDH), Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico e Mapa de Pobreza e Desigualdade (Idese) 

e Produto Interno Bruto (PIB). 

 

1.2.4.1 IDH – Índice de desenvolvimento humano 

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

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

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

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

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

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

contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, 
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que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Além de computar 

o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra da moeda de cada país, o 

IDH também leva em conta dois outros componentes: a longevidade e a educação. Para 

aferir a longevidade, o indicador utiliza números de expectativa de vida ao nascer. O 

item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em 

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

(paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida entre os 

países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de zero a 

um. 

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

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

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

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

dados eletrônico com informações sócio econômicas sobre os 5.507 municípios do país, 

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

Desenvolvimento - PNUD).  

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

em três níveis de desenvolvimento: baixo (índices até 0,499), médio (entre 0,500 e 

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

A Tabela 1.9 apresenta o IDHM do município de São José das Missões, do estado do 

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

comparação entre estes índices alcançados.  

Tabela 1.9 – IDHM de São José das Missões / RS 

Ano São José das Missões RS BR 

1991 0,326 0,542 0,493 

2000 0,540 0,664 0,612 

2010 0,651 0,746 0,727 

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

 

1.2.4.2 Índice de desenvolvimento socioeconômico 
(Idese) 

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

desenvolvido pela Fundação de Economia e Estatística (FEE) que avalia os municípios 
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gaúchos quanto à Educação, à Renda e à Saúde, considerando aspectos quantitativos 

e qualitativos do processo de desenvolvimento. 

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

desenvolvimento do Rio Grande do Sul, de seus municípios e Conselho Regional de 

Desenvolvimento (COREDEs), informando a sociedade e orientando os governos 

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

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

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

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

A Tabela 1.10 apresenta os índices de educação, renda e saúde, os quais compõem o 

Idese do município de São José das Missões. O Idese de São José das Missões resultou 

no ano 2014 em 0,720, enquanto que o valor médio para o Estado do Rio Grande do 

Sul foi de 0,757. O subíndice de saneamento e domicílio deixou de ser considerado a 

partir da atualização da metodologia do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico 

(Idese). 

Tabela 1.10 - Idese 2014 – São José das Missões/RS 

Educação  0,721 

Renda 0,581 

Saúde 0,858 

Idese Municipal 0,720 

Idese Estado 0,757 

(Fonte: Fundação de Economia e Estatística – FEE) 

 

1.2.4.3 Metas do Milênio  

As metas do milênio, ou objetivos do milênio, são um conjunto de objetivos para o 

desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza no mundo. Elas foram 

estabelecidas na Assembleia do Milênio no ano de 2000 e vêm sendo acompanhadas 

desde então através de indicadores. Elas foram divididas em oito grupos principais, com 

várias metas dentro de cada objetivo. Com estes indicadores também é possível 

estabelecer políticas públicas adequadas à população do município. A Tabela 1.11 

abaixo demonstra os resultados do município. 
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Tabela 1.11 - Metas do Milênio para o município de São José das Missões 

ANO BASE 2010  

POPULAÇÃO 2710 
CATEGORI-

ZAÇÃO 

OBJETIVOS METAS INDICADORES   

Erradicar a 
extrema pobreza 

e a fome 

Reduzir pela metade, entre 1990 
e 2015, a proporção da 

população com renda inferior a 
R$ 140,00/hab. residência. 

Proporção dos indivíduos com rendas 
domiciliares per capita inferiores a R$ 

140,00. 
15,8 % Atingida 

Reduzir pela metade, entre 1990 
e 2015, a proporção da 

população que sofre de fome. 
Proporção de crianças desnutridas 0 %(1) Atingida 

Atingir o ensino 
fundamental 

universal 

Garantir que, até 2015, todas as 
crianças, de ambos os sexos, 
terminem o ciclo completo de 

ensino fundamental. 

Percentual líquido de frequência no 
ensino fundamental, na faixa etária de 

6 a 14 anos. 
88,3 % 

Não atingido 
Taxa de conclusão do ensino 

fundamental na faixa etária de 15 a 17 
anos. 

67,3 % 

Promover a 
igualdade entre 

os sexos e a 
autonomia das 

mulheres 

Eliminar a disparidade entre os 
sexos no ensino fundamental e 
médio, se possível até 2005, e 

em todos os níveis de ensino, no 
mais tardar até 2015. 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino fundamental. 

1,31 

Informação 
insuficiente 

para calcular 
o alcance da 

meta 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino médio. 

0,98 

Razão entre mulheres e homens com 
ensino superior. 

5,80 

Razão entre mulheres e homens 
alfabetizados na faixa etária de 15 a 24 

anos. (nº mulheres/nº homens) 
102,2 % 

Proporção de mulheres no Total de 
assalariados. 

50,5 %(2) 

Proporção de mulheres exercendo 
mandatos nas câmaras de vereadores. 

11,1 %(3) 

Reduzir a 
mortalidade 

infantil 

Reduzir em dois terços, entre 
1990 e 2015, a mortalidade de 

crianças menores de cinco anos. 

Taxa de mortalidade de crianças 
menores de cinco anos (por 1.000 

nascidos vivos). 
29,4(4) 

Atingido 

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 
nascidos vivos). 

0 

Melhorar a saúde 
materna 

Reduzir em 75%, entre 1990 e 
2015, a taxa de mortalidade 

materna. 

Taxa de mortalidade materna (por 
100.000 nascidos vivos). 2010-2012 

0 Atingido 

 
Combater o 
HIV/AIDS, a 

tuberculose e 
outras doenças. 

Até 2015, deter e começar a 
reverter a propagação da AIDS. 

Taxa de incidência do HIV/AIDS entre 
as mulheres na faixa etária de 15 a 24 

anos (por 100.000 pessoas), nos 
últimos 3 anos. 

0 

Atingido 

Taxa de incidência da AIDS por 
município (por 10.000 pessoas). 

0(5) 

Reduzir pela metade o número 
de casos e mortes por 

tuberculose entre 1990 e 2015. 

Variação do número de casos de 
doença transmitida por mosquitos (nos 

últimos 3 anos). 
- - 

Garantir a 
sustentabilidade 

ambiental 

Reduzir pela metade, até 2015, a 
proporção da população sem 

acesso permanente e sustentável 
à água potável e segura. 

Proporção de domicílios sem acesso a 
uma fonte de água ligada à rede geral. 

1,6 % Atingido 

Proporção de domicílios sem acesso à 
rede geral de esgoto ou pluvial. 

98,3 % Não atingido 

(Fonte: Relatórios Dinâmicos – Portal ODM) 

(1) – Informação relativa ao ano de 2014. 
(2), (4), (5) – Informações relativas ao ano de 2015. 
(3) – Informação relativa ao ano de 2016. 
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1.2.4.4 Produto Interno Bruto  

O PIB é o total produzido de bens e serviços finais de uma dada região em um 

determinado tempo, expresso em valores monetários. A Figura 1.25 abaixo demonstra 

o PIB do município. Analisando a figura, é possível verificar que a economia de São 

José das Missões era alavancada principalmente pelo setor da agropecuária, seguida 

pelo setor de serviços e tinha como ponto fraco o setor da indústria. 

Figura 1.25 – Produto Interno Bruto do município de São José das Missões 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

 

1.3 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São José das Missões é ordenada 

por leis e era composta por um conjunto de secretarias listadas a seguir. O organograma 

da Figura 1.26 apresenta as secretarias municipais, citadas a seguir: 

 Secretaria Municipal de Administração; 

 Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Viação; 

 Secretaria Municipal de Saúde;  

 Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 Secretaria Municipal de Educação;  

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 Secretaria Municipal de Fazenda; 

 Secretaria Municipal de Agricultura; 
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 Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desporto. 

 

No âmbito do Plano Municipal de Saneamento Básico, todas as secretarias que 

constituem a estrutura administrativa do município de São José das Missões, em algum 

momento tiveram participação direta na elaboração e, posteriormente, terão na 

execução deste.  

Foi de fundamental importância para o sucesso na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento e será, principalmente, na execução das ações propostas a partir deste, o 

trabalho conjunto e cooperação entre as secretarias que compõe a estrutura 

administrativa do município. 

Abaixo segue organograma das secretarias municipais do município. 
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(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Prefeito

Sec. de

Administração
Sec. de  

Agricultura
Sec. de Obras Sec. de Saúde Sec. de Fazenda

Sec. de 
Educação

Sec. de 
Assistencia 

Social

Sec. de Meio 
Ambiente

Sec. Cultura, 
Turismo e 
Desporto

Vice-Prefeito

 Figura 1.26 - Organograma da estrutura administrativa municipal 
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1.4 LEGISLAÇÃO  

A legislação municipal associada às áreas que compõem o saneamento básico podia 

ser descrita como a que segue: 

 Lei Municipal Nº 673 de 06 de fevereiro de 2009, que “Altera a estrutura 

administrativa da prefeitura municipal de São José das Missões/RS, e dá outras 

providencias”; 

 Lei Municipal Nº 796 de 13 de outubro de 2011, que “Institui a Zona Especial de 

Interesse Social no município de São José das Missões". 

 Lei Municipal Nº 794 de 04 de outubro de 2011, que “Regulamenta o Perímetro 

Urbano do Município de São José das Missões, Estabelece Diretrizes para 

Parcelamento do Solo e Dá Outras Providências”. 

 Lei Municipal Nº 828, de 04 de abril de 2012, que “Cria o Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e dá outras providencias; 

 Lei Municipal Nº 911, de 12 de dezembro de 2013, que “Aprova o Plano Regional 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PRGIRS) do município de São José 

das Missões/RS”. 

 Lei Municipal Nº 999, de 23 de dezembro de 2015, que “Cria o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico de São José das Missões/RS e dá outras 

providencias”. 

 Lei Municipal Nº 1.060 de 17 de agosto de 2017, que “Institui no Município de 

São José das Missões/RS a Política Municipal de Resíduos Sólidos”. 

As leis municipais aqui destacadas estão disponíveis no endereço eletrônico: 

http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/. 

O município não possuía Plano Diretor, porém, possui Lei estabelecendo o perímetro 

urbano, e Lei que institui a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS). 

Não havia no município, regulamento ou lei, que oriente ou estabeleça os critérios para 

a delegação do serviço de abastecimento de água na zona rural e aglomerados 

dispersos no município às soluções alternativas coletivas (SAC).  
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Conforme estabelecido no Art. 14° do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº5 do 

Ministério da Saúde, os responsáveis pelas Soluções Alternativas Coletivas de 

abastecimento de água devem requerer, junto à autoridade municipal de saúde pública, 

autorização para o fornecimento de água tratada, mediante a apresentação dos 

documentos exigidos neste. O referido anexo também estabelece em seu Art. 12° a 

competência da Secretária de Saúde do município, dentre outras, de cadastrar e 

autorizar o fornecimento de água tratada por meio de solução alternativa coletiva, 

mediante avaliação e aprovação dos documentos que definem o responsável técnico 

habilitado pela operação da solução alternativa coletiva, outorga de uso emitida por 

órgão competente e laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos 

nesta Portaria.  

Devido à falta de regulamento, a prefeitura municipal não possuía o registro ou cadastro 

de todas as Associações de Água. A relação das Soluções Alternativas Coletivas ativas 

no município foi obtida através do cadastro do Sistema de Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano, fornecido pelo agente da Vigilância Sanitária. 

O serviço de abastecimento de água no perímetro urbano era prestado pela 

municipalidade, já o tratamento era realizado por uma empresa terceirizada. Quanto ao 

perímetro rural, os serviços de abastecimento de água eram administrados pelas 

comunidades, porém a manutenção e o tratamento eram realizados por uma empresa 

terceirizada.  

O município possui Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E 

também, Lei Municipal que institui a política municipal de resíduos sólidos. 

Não havia coleta e tratamento de esgoto sanitário no município. Para os serviços de 

manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais não foram identificados 

instrumentos legais estabelecidos. Também não foi observada a existência de entidade 

ou agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico como prevê 

a Lei 11.445/2007.  

 

1.5 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Plano de Mobilização Social visa atender um dos princípios fundamentais – controle 

social, definidos no artigo segundo da Lei Federal 11.445/2007, que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Também atende a uma exigência da 
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Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a qual financia o Termo de Execução 

Descentralizada N° 02/2015, projeto em parceria com a Universidade Federal do Rio 

Grande de Sul (UFRGS) – “Capacitação, assessoramento e mobilização de Gestores 

Técnicos, Multiplicadores e Sociedade Civil dos municípios do estado do Rio Grande do 

Sul, com vistas à elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico de 

acordo com o estabelecido na Lei 11.445/2007, ao Termo de Referência da 

FUNASA/2012 e Plano de Trabalho”. 

O Plano de Mobilização Social integra as atividades iniciais da elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. O plano de mobilização social deve garantir, 

incentivar e valorizar a participação dos diversos setores da sociedade e constitui-se de 

uma etapa importante de troca de informações. A população é informada sobre quais 

aspectos constituem o saneamento básico, salientando os problemas causados pela 

falta de saneamento básico e é convidada a participar, citando os problemas 

vivenciados, participando das reuniões, definindo prioridades e servindo como agentes 

fiscalizadores das ações da administração pública. 

As reuniões realizadas dentro do cronograma do Plano de Mobilização, e a participação 

e contribuição da população local, contribuem positivamente para, junto com dados 

técnicos primários e secundários levantados, realizar um diagnóstico da situação atual 

e das carências que o município possui nas áreas que constituem o Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

Abaixo são listadas as tabelas com os problemas levantados pela população nas 

reuniões acerca do saneamento básico municipal. 
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Tabela 1.12 – Respostas do questionário: abastecimento de água potável 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

Falta de água na cidade 

Hidrômetro 

Piscina utilizar água da calha 

Perfuração de mais poços artesianos 

ZONA RURAL 

Exagero no cloro na localidade da Linha São 
Sebastião 

- 

Falta de água Perfuração de poços artesianos 

Falta de limpeza do reservatórios Divisão de setor por região 

Controle (ligar/desligar) a bomba na Linha 
São Sebastião 

- 

Qualidade da água comprometida, água 
barrenta 

Verificar se ocorre infiltração 

 (Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB São José das Missões) 

 

Tabela 1.13 – Respostas do questionário: esgotamento sanitário 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

Esgoto a céu aberto 
Fossas sépticas 

Poço Negro 

Falta de tratamento sanitário - 

(Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB São José das Missões) 

 

Tabela 1.14 – Respostas do questionário: resíduos sólidos e limpeza urbana 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

Descarte Irregular - 

Lixo misturado, falta de coleta seletiva Separar o lixo em recipientes diferentes 

Lixão em local aberto na entrada da cidade - 

Falta de pontos de entrega para resíduos 
especiais 

Pontos de entrega para resíduos especiais 

Falta de lixeiras nas ruas e praças - 

Coleta semanal insuficiente - 

ZONA RURAL 

Inexistência de coleta no interior Coleta no interior 1 vez ao mês, pelo menos 

- Pontos de coleta no interior 

(Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB São José das Missões) 
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Tabela 1.15 – Respostas do questionário: drenagem urbana de água pluvial 

DRENAGEM URBANA 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

Falta de tubulação Limpeza dos bueiros 

Bueiros entupidos Conscientização da população na rua 

ZONA RURAL 

Tubos quebrados Reparo de bueiros 

Falta de bueiros Instalar mais bueiros 

(Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB São José das Missões) 

 

Tabela 1.16 – Respostas do questionário: desenvolvimento institucional – governança 
municipal 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Problemas Sugestões 

ZONA URBANA 

Falta de hidrômetro, ocasionando o 
desperdício de água, e a falta de cobrança 

do valor excedente por m³ de água 
Instalação de hidrômetros 

O abastecimento de água não está em 
conformidade com o previsto na Lei 

Municipal 

Adequar o abastecimento de água ao 
previsto na Lei Municipal 

Inadimplência no pagamento da taxa de 
água, em consequência há menor 

investimento na rede de água 
- 

Não há um departamento especifico na 
estrutura administrativa que cuide da rede de 

água potável e água pluvial 

Criação de um departamento de rede de 
água. 

Inexistência de dados cadastrados na 
plataforma do SNIS 

Cadastro de dados na Plataforma do SNIS 

O setor de meio ambiente demorou um 
pouco para se organizar 

Colocar o PMSB em prática para solucionar 
o problema 

Falta de responsável para fazer o cadastro 
de dados na plataforma do SNIS 

Designação de responsável 

Falta de responsável para cada um dos 
serviços relacionados ao saneamento básico 

Designação de responsáveis 

ZONA RURAL 

Falta de gestão na manutenção permanente 
na rede de água 

Manutenção 

Inadimplência no pagamento da taxa de 
água 

- 

 (Fonte: Relatório de Mobilização Social – PMSB São José das Missões) 
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2. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água é um dos componentes do saneamento básico. É 

geralmente composto pelas seguintes unidades: captação, adução, tratamento, 

reservação, rede de distribuição, estações elevatórias e ramal predial (BRASIL, 2015).  

Também são utilizadas as soluções alternativas utilizadas principalmente nas áreas 

rurais. As soluções alternativas para abastecimento de água para consumo humano 

podem ser coletivas ou individuais, dependendo do número de famílias que atendem. 

São geralmente compostas por manancial de “captação subterrânea ou superficial, com 

ou sem canalização e sem rede de distribuição” (BRASIL, 2015).  

 

2.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO URBANO DE 

ÁGUA - SAA 

O abastecimento de água no perímetro urbano de São José das Missões era um serviço 

prestado pela Prefeitura Municipal.  

Atualmente o sistema era composto por poços artesianos, casa de química, 

reservatórios, ramais e rede de distribuição. A Figura 2.1, extraída do Atlas do 

Abastecimento Urbano de Água – ANA 2010, exemplifica o sistema de abastecimento 

de água da zona urbana do município de São José das Missões. Destaca-se que este 

esquema não representa a totalidade dos poços e reservatórios que constituem o 

referido sistema atualmente. 
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Figura 2.1 – Sistema de Abastecimento de Água de São José das Missões 

 
(Fonte: Atlas do Abastecimento Urbano de Água – ANA 2010) 

O sistema de abastecimento de água era responsabilidade da Secretaria de Obras, a 

secretaria possuía 25 funcionários, dos quais 5 tinham a competência de garantir o 

funcionamento do sistema de abastecimento de água, dois funcionários eram 

responsáveis pela zona urbana do município e 3 pela zona rural. 

Segundo informações relatadas por dois funcionários da Secretaria de Obras, Sr. Osmar 

e Sr. Valdecir, responsáveis pelo serviço de abastecimento de água na zona urbana de 

São José das Missões, o controle da operação do sistema ocorria de forma manual, 

visto que o registro dos reservatórios era regulado pelos próprios funcionários, 

permanecendo abertos durante um período específico, para assim abastecer uma área 

específica da cidade. Visando o abastecimento de todos os munícipes, a abertura dos 

registros ocorria de forma intercalada. Esta operação era realizada pelos funcionários 

responsáveis através de caminhadas diárias, independente das condições 

meteorológicas.  

O pagamento pelo serviço de abastecimento de água era realizado por meio de uma 

taxa única, no valor de R$ 18,30, pagos por economia. Não existia hidrometração no 

município, este cenário impedia que a cobrança fosse correspondente ao consumo de 

água registrado por economia. 

O serviço de abastecimento de água no município de São José das Missões era 

extremamente deficitário, o índice de inadimplência chega a 50,39% e 46,49%, nos anos 

de 2015 e 2016, respectivamente. A Tabela 2.1 exibe os valores previstos para 
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arrecadação através do pagamento da taxa única, o real valor recebido pela 

municipalidade e o valor que corresponde a inadimplência. 

Tabela 2.1 - Resumo financeiro dos valores arrecadados pelo serviço de abastecimento de 
água 

  2015 2016 2017(1) 

Previsão (R$) 100.784,83 108.070,30 105.481,17 

Valor Arrecadado (R$) 49.997,18 57.823,87 51.445,72 

Valor em Aberto (R$) 50.787,65 50.246,43 54.035,45 

Índice de Inadimplência (%) 50,39 46,49 51,23 
(1)Não são considerados os meses de novembro e dezembro      

(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 

No ano de 2017, a Prefeitura Municipal arcou com o custo de R$ 163.246,63, oriundos 

do gasto com energia elétrica para o funcionamento das bombas dos poços e R$ 

56.306,30 gastos com a manutenção destas. A Tabela 2.2 aponta um resumo destes 

custos para os anos de 2015, 2016 e 2017. 

Tabela 2.2 – Resumo financeiros dos custos oriundos do serviço de abastecimento de água 

Procedência do Custo 2015 2016 2017 

Energia Elétrica (R$) 165.707,82 211.620,09 223.876,32 

Manutenção de Bombas (R$) 47.494,00 25.395,00 56.306,30 

Tratamento Simplificado (R$) 50.004,00 50.004,00 50.004,00 

Total 263.205,82 287.019,09 330.186,62 

(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 

A Lei Municipal nº 729/2010 institui a tarifa de água do município de São José das 

Missões e dá outras providencias, o valor da tarifa nas zonas rural e urbana 

pertencentes ao sistema de abastecimento municipal, era fixada em: 

 a) Tarifa Residencial - 6 UFM (Unidade Financeira Municipal);   

 b) Tarifa Comercial – 12 UFM (Unidade Financeira Municipal). 

As respectivas tarifas consideram o registro do consumo de água por hidrômetros e 

estabelecem a taxa mínima para o consumo de até 10 m³, os domicílios que consomem 

volume acima de 10 m³ tem incluído na tarifa 1 UFM por m³, tanto para a classificação 

residencial e comercial. Está tarifa é instituída para imóveis residencial e comerciais que 

possuem hidrômetro. 

Conforme a Lei Municipal nº 729/2010, os imóveis que não possuem hidrômetro 

instalado são submetidos a cobrança de uma tarifa de 12 (doze) UFM para imóveis 

residenciais e de 20 (vinte) UFM para imóveis comerciais, sendo que os contribuintes 

têm prazo máximo de até 3 (três) meses para a instalação de hidrômetro. A Lei Municipal 
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Nº 729/2010 pode ser conferida na integra no site da Prefeitura Municipal de São José 

das Missões: http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/. 

Porém, verificou-se que, até o período de elaboração deste relatório, a Lei Municipal N° 

729/2010 não retratava a realidade do sistema tarifário, visto que a cobrança do serviço 

ocorria por meio de uma taxa fixa. 

 

2.1.1 Manancial 

No município de São José das Missões, o manancial usado para captação da água era 

subterrâneo, sendo constituído por 18 poços, dos quais 4 eram responsáveis pelo 

abastecimento da zona urbana do município. Durante a elaboração do PMSB, apenas 

um ponto de captação do sistema possuía outorga. Não existiam informações relativas 

a existência de laudos técnicos arquivados com dados de perfuração dos poços.  

 

2.1.2 Captação de água bruta 

Segundo informações repassadas pela Prefeitura Municipal, o município de São José 

das Missões possuía 18 poços tubulares de captação de água subterrânea. Observou-

se que não era respeitado o perímetro imediato de proteção sanitária de raio mínimo de 

10 metros. Os poços de captação de água subterrânea para abastecimento da zona 

urbana encontravam-se dentro de perímetro urbano. 

O poço Sede Igreja apresentava vazão média 1,1 L/s, abastecendo uma população de 

482 pessoas, o que corresponde a 17,62 % da população. A manutenção era realizada 

duas vezes por mês onde era realizada a limpeza e a manutenção do poço.  

A Figura 2.2 à Figura 2.11 retratam alguns pontos de captação de água no município. 

http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/
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Figura 2.2 - Ponto de captação localizado na 
Praça  

 

Figura 2.3 - Ponto de captação próximo a 
propriedade do Sr. Hermes 

  
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

 
Figura 2.4 - Poço com revestimento interno

 

Figura 2.5 - Ponto de captação localizado 
próximo à barragem

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

Figura 2.6 - Ponto de captação próximo a 
Serraria 

 

Figura 2.7 - Detalhes do ponto de captação 
próximo a Serraria 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 
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Figura 2.8 - Ponto de captação localizado no 
interior 

 

Figura 2.9 – Perímetro de proteção inexistente 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

Figura 2.10 - Ponto de captação com uma grade 
de proteção 

 

Figura 2.11 - Ponto de captação com casa de 
química 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

 

A Tabela 2.3 reúne dados do sistema de informações de vigilância da qualidade da água 

para o consumo humano. 

Tabela 2.3 - Mananciais/pontos de captação utilizados para abastecimento de água no 
município de São José das Missões 

Tipo de  

Captação 

Vazão Média 
Captada (L/s) 

Outorga Nome da forma de abastecimento 
Instituição 

Responsável 

Subterrâneo 

2,1 Não SAC - Linha Progresso SAC 02 

Prefeitura 
Municipal 

1,9 Não SAC - Linha São Sebastião SAC 01 

1,1 Não SAC - Sede Igreja SAC 11 

1,8 Não SAC - Vila Nova SAC 13 

1,4 Não SAC - Linha Santa Lucia SAC 03 

2,5 Não SAC - Linha Pinheiros SAC 04 

2,8 Não SAC - Linha Evangélica SAC 09 

1,1 Não SAC - Linha Minas SAC 10 

1,5 Não SAC - Linha Tolfo SAC 14 

0,6 Não SAC - Linha 1 de Maio SAC 08 
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Tipo de  

Captação 

Vazão Média 
Captada (L/s) 

Outorga Nome da forma de abastecimento 
Instituição 

Responsável 

Subterrâneo 

1,2 Não SAC - Linha Araujo SAC 05 

Prefeitura 
Municipal 

2,2 Sim SAC - Linha Cristo Redentor SAC 06 

1,9 Não SAC - Sede Praça SAC 12 

1,9 Não SAC - Linha Mattos SAC 16 

2,2 Não SAC - Linha Concordia SAC 07 

(Fonte: Próprio Autor) 

 

2.1.3 Tratamento Simplificado de Água 

No município de São José das Missões o tratamento de água era simplificado, e o 

serviço era prestado por uma empresa terceirizada, a PK Tratamento de Água LTDA-

ME. O Contrato nº 078/2014, firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal, está 

disponível no Volume 3 deste Relatório, o mesmo previa 4 (quatro) análises mensais 

em poços aleatórios e 2 (duas) visitas mensais aos 18 (dezoito) poços artesianos 

instalados no município, abrangendo a zona urbana e rural. O tratamento da água 

deverá atender os parâmetros da atual Portaria de Consolidação N° 5 do Ministério da 

Saúde, conforme previa o contrato entre as partes. 

A empresa PK Tratamento de Água LTDA-ME prestava o serviço desde o ano de 2014, 

quando o prazo de contratação era estabelecido em 1 (um) ano, a partir de então a 

Prefeitura Municipal estabeleceu dois termos aditivos, os mesmos podem ser conferidos 

nos Anexos do Volume 3 deste Relatório. O segundo termo aditivo tinha estabelecido 

como término do período de contratação o mês de agosto de 2017. A prestação do 

serviço de tratamento de água, regrada pelo no contrato nº 055/2016, estabelecia um 

investimento de R$ 4.167,00, pagos mensalmente. 

A unidade de tratamento apresentava condições físicas e estruturais regulares para 

funcionamento, área cercada sem acesso de pessoas e animais contendo casa química, 

com capacidade aproximada de 240 litros, com proteção ao acesso de regulagem de 

dosagem. Contendo uma bomba dosadora de cloro eletromagnética. Colocava-se cerca 

de 2 litros de hipoclorito de sódio para cada 100 litros de água.  

O tratamento também ocorria através de pastilhas (75% cloro e 25% flúor), e a reposição 

dos produtos ocorria quinzenalmente, entretanto, segundo relato da prestadora do 

serviço, este período, por vezes, não era o suficiente, sendo razoável para 
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aproximadamente 10 (dez) dias. Este foi um problema observado em determinados 

períodos do ano, visto que, em épocas de seca, o consumo de água aumenta devido ao 

uso na irrigação. Em outros poços, a cloração ocorria diretamente no poço, ou ainda no 

reservatório (uso das pastilhas), dado que o acesso ao poço era difícil. 

A empresa Ambios Laboratório Ambiental prestava serviço terceirizado de análise de 

qualidade da água para a empresa responsável pelo tratamento de água – PK 

Tratamento de Água LTDA-ME, para tanto, emitia relatórios mensais. As análises não 

compreendiam a totalidade de poços do município de São José das Missões mês a mês, 

a escolha dos poços analisados mensalmente era aleatória, e as amostras enviadas 

para análise laboratorial eram oriundas do ponto de consumo (residência do morador 

mais próxima do poço) e da saída do tratamento.   

As análises mensais realizadas pela empresa terceirizada abrangiam parâmetros 

físicos, químicos e microbiológicos. Sedo eles: Coliformes Totais e E. coli. E, Cor, 

turbidez, pH e Cloro Residual Livre. Conforme exigência especificadas nos Anexo XX 

da Portaria de Consolidação N° 5, do Ministério da Saúde. 

Uma grande parcela dos resultados apresentados nos relatórios do referido período, 

não atendiam aos padrões de potabilidade da água estabelecidos pela legislação 

vigente, vide Portaria de Consolidação N° 5, Anexo XX da referida Portaria. O principal 

parâmetro responsável pelo não atendimento dos padrões que garantem a qualidade e 

potabilidade da água era o pH, cujos valores estavam acima da faixa estabelecida. Cloro 

residual inferior aos limites estabelecidos e cor superior a 15uH também constituiam 

parâmetros não atendidos.   

A Figura 2.12 à Figura 2.15 retratam infraestruturas aplicadas no tratamento de água 

simplificado no município de São José das Missões. 
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Figura 2.12 - Bomba dosadora 
eletromagnética 

 

Figura 2.13 - Infraestrutura da casa de 
química 

 
 (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões)  (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Figura 2.14 - Estrutura que acondiciona os 
equipamentos e produtos responsáveis pelo 

tratamento simplificado 

 

Figura 2.15 - Casa de química localizada 
próxima ao ponto de captação 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

O sistema de abastecimento de água do município em análise não possuía estações 

elevatórias de água tratada. 

 

2.1.4 Reservação  

No município de São José das Missões, existiam 4 (quantro) reservatórios de água 

instalados na zona urbana, e a limpeza destes ocorria a cada 6 (seis) meses. 

Os reservatórios instalados na Sede Igreja eram de fibra, e possuiam capacidade de 

20.000 litros cada um, visto que existiam dois reservatórios instalados no local, ambos 

somavam a reservação de 40.000 litros de água e eram abastecidos pelo poço SAC 11, 
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que apresenta vazão média 1,1L/s. A limpeza e desinfecção do reservatório era 

realizado duas vezes ao ano.  

O reservatório Sede Praça era de fibra, com capacidade 20.000 litros, abastecido pelo 

poço SAC 12, que apresenta vazão média 1,9L/s e abastecia uma população de 452 

pessoas, correspondendo a 16,52% da população. A limpeza e desinfecção do 

reservatório era realizado duas vezes ao ano 

O reservatório Vila Nova era de fibra, com capacidade de 20.000 litros, abastecido pelo 

poço SAC 13, que apresentava vazão média 1,8L/s e abastecia uma população de 181 

pessoas, correspondendo a 6,62% da população.  

A Tabela 2.4 expressa o volume de reservação dos reservatórios da área urbana de 

São José das Missões, bem como a população abastecida por cada um.  

Tabela 2.4 - Resumo das informações referentes aos reservatórios da área urbana de São 
José das Missões 

Reservatório Volume (L) Abastecimento 

Sede Igreja 
20.000 

482 pessoas 17,62% 
20.000 

Sede Praça 20.000 452 pessoas 16,52% 

Vila Nova 20.000 181 pessoas 6,62% 

(Fonte: Próprio Autor, 2018) 

A Figura 2.16 à Figura 2.21, retratam alguns reservatórios que integram o sistema de 

abastecimento de água do município de São José das Missões. São perceptíveis pontos 

de vazamento nos reservatórios localizados na Sede, próximo a Igreja e na praça. 

Figura 2.16 – Dois reservatórios localizados na 
Sede próximo a Igreja 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Figura 2.17 - Estrutura de sustentação do 
reservatório em situação precária 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) 
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Figura 2.18 - Constatação de vazamento no 
reservatório da Sede, próximo a Igreja 

 

Figura 2.19 - Constatação de vazamento no 
reservatório da Sede, localizado na Praça 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

Figura 2.20 - Identificação de vazamento no 
registro do ponto de captação 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) 

Figura 2.21 – Reservatório localizado na Praça 

 
 (Fonte: Equipe SASB 2017) 

 

2.1.5 Rede de distribuição 

A rede de distribuição de água, no perímetro urbano de São José das Missões, ocorria 

na sua totalidade através de canos PVC, com extensão aproximada de 4 mil metros. O 

diâmetro da canalização da rede principal é de 75 milímetros, já as redes secundárias 

são de várias espessuras, ou seja, 20, 25, 32, 40, 50 e 60 milímetros. A implantação da 
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rede principal foi construída aproximadamente no ano de 1977. Atendia em média 1115 

pessoas no perímetro urbano. 

Tabela 2.5 – Estimativa da extensão da rede de drenagem através da identificação de ruas 
com tubulações. 

Nome da Rua Tubulação Calçamento 
Extensão Aproximada 

da Tubulação (m) 

Avenida 20 de Março Total Asfalto /Calçamento 2010 

Rua 21 de Abril Parcial Calçamento 559 

Rua 1º de Maio Parcial Calçamento 797 

Rua 15 de Dezembro Parcial Asfalto 80 

Rua 12 de Outubro Parcial Asfalto 84 

Rua Juscelino Kubitschek Parcial Calçamento 54 

Rua João Goulart Parcial Calçamento 42 

Rua 25 de Julho Parcial Asfalto 129 

Rua 20 de Setembro Parcial Asfalto 58 

Rua 10 de Novembro Parcial Asfalto 113 

Rua 7 de Setembro Parcial Asfalto 78 

(Fonte: Próprio Autor, 2018). 

Relatos de funcionários da Secretaria de Obras, responsáveis pelo abastecimento de 

água na zona urbana, informavam a ocorrência de frequentes rompimentos na rede, e 

destacavam que a justificativa destes podia estar relacionada ao fato da rede ser antiga, 

e a cola não ser mais eficiente na aderência.  

Não foram identificados registros de mapeamento da rede de distribuição no município 

de São José das Missões. E, conforme funcionário da Secretaria de Obras, parte da 

rede de distribuição estava instalada embaixo de residências na COHAB, configurando 

dessa forma uma situação preocupante visto que não havia a possibilidade de realizar 

obras ou concertos no referido trecho. 

A Figura 2.22 e a Figura 2.23 retratam trechos da rede de distribuição de água expostos 

no município de São José das Missões. 
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Figura 2.22 – Rede de distribuição exposta na 
área urbana 

 

Figura 2.23 – Rede de distribuição exposta na 
área rural.

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

 

2.2 INDICADORES APLICADOS AO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA 

O desempenho operacional e comercial é avaliado através de indicadores, cujos dados 

são consultados no Sistema Nacional de Informações do Saneamento (SNIS) – 

Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, no endereço www.snis.gov.br, os quais 

também estão relacionados no Produto H – Indicadores de Desempenho aplicados ao 

saneamento básico.  

 

2.2.1 Indicadores do SNIS 

A relação de indicadores apresentados na Tabela 2.6 a Tabela 2.8 fazem parte do relatório 

anual Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, gerado a partir dos dados fornecidos 

pelas empresas ou autarquias municipais prestadoras destes serviços.  

Estes dados devem ser confrontados e confirmados com as informações obtidas junto 

aos técnicos e servidores que atuam nestas empresas. A população do município 

atendida também é uma importante fonte sobre a eficiência e qualidade do serviço 

prestado, e seu relato pode servir para questionamento ou confirmação dos indicadores. 

O intuito de utilizar os indicadores do SNIS é produzir uma referência inicial a partir do 

sistema de informação utilizado em nível nacional e, devido ao caráter anual de 

divulgação, demonstrar a dinâmica e evolução dos indicadores ao longo do tempo.  

http://www.snis.gov.br/
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O procedimento para a alimentação de bancos de dados e seu ordenamento é contínuo, 

para o qual há que se designar uma instância e equipe para seu acompanhamento e 

monitoramento. Este procedimento anual de alimentação do banco de dados nacional 

é de responsabilidade do prestador do serviço, que no caso do município de São José 

das Missões, o abastecimento de água é realizado por autarquia municipal.  

Nos endereços eletrônicos a seguir, http://www.snis.gov.br/coleta-de-dados-de-aguas-

pluviais, http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/residuos-solidos e 

http://www.snis.gov.br/cronograma-coleta-2015/agua-e-esgotos, é possível consultar o 

cronograma de coleta de dados do SNIS, perguntas frequentes, glossários e manuais 

para preenchimento correto da Coleta de Dados. 

Tabela 2.6 - Indicadores operacionais 

INDICADORES OPERACIONAIS - ÁGUA 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN009 
Índice de 
hidrometração 

percentual 9,43 - 0 - 11,76 11,43 

IN010 

Índice de 
micromedição 
relativo ao volume 
disponibilizado 

percentual 1,27 - 0 - 0 0 

IN011 
Índice de 
macromedição 

percentual - - 0 - 0 0 

IN013 
Índice de perdas 
faturamento 

percentual 0,00 - 25,53 - 0 0 

IN014 
Consumo 
micromedido por 
economia 

m³/mês/econ. 1,20 -  - - 0 0 

IN022 
Consumo médio per 
Capita de água 

l/hab.dia 85,70 - 90,50 - 314,20 196,20 

IN023 
Índice de 
atendimento urbano 
de água 

percentual 100 - 96 - 57,20 100 

IN025 
Volume de água 
disponibilizado por 
economia 

m³/mês/econ. 8,60 - 9,20 - 9,40 9,30 

IN044 
Índice de 
micromedição 
relativo ao consumo 

percentual 1,27 - 0 - 0 0 

IN049 
Índice de perdas na 
distribuição 

percentual 0 - 25,53 - 0 0 

IN053 
Consumo médio de 
água por economia 

m³/mês/econ. 8,60 - 6,90 - 9,40 9,30 

IN055 
Índice de 
atendimento Total 
de água 

percentual 100 - 79,16 - 30,46 69,44 
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Tabela 2.7 - Indicadores sobre qualidade 

INDICADORES SOBRE QUALIDADE - ÁGUA 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN071 
Economias atingidas 
por paralisações 

econ./paralis. -  -  -  - -  -  

IN073 
Economias atingidas 
por intermitências 

econ./interrup. -  -  -  - -  -  

IN075 
Incidência das análises 
de cloro residual fora 
do padrão 

percentual 0 
- 

0 
- 

0 0 

IN076 
Incidência das análises 
de turbidez fora do 
padrão 

percentual 0 
- 

0 
- 

0 0 

 

Tabela 2.8 - Indicadores Econômico-financeiros e Administrativos 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN003 

Despesa Total 
com os 
serviços por m3 
faturado 

R$/m³ 2,81 - 4,41 - 2,37 3,51 

IN005 
Tarifa média de 
água 

R$/m³ 0,22 - 1,09 - 0,39 0,50 

IN006 
Tarifa média de 
esgoto 

R$/m³   -   -     

IN008 
Despesa média 
anual por 
empregado 

R$/empr
eg. 

6025,00 - 
33154,2

9 
- 

10733,3
3 

12333,3
3 

IN012 
Indicador de 
desempenho 
financeiro 

percentu
al 

7,74 - 24,60 - 16,54 14,38 

IN019 

Índice de 
produtividade: 
economias 
ativas por 
pessoal Total 
(equivalente) 

econ./em
preg. 
eqv. 

41,29 - 242,87 - 84,80 142,72 

IN026 
Despesa de 
exploração por 
m³ faturado 

R$/m³ 2,81 - 4,41 - 2,37 2,30 

IN054 

Dias de 
faturamento 
comprometidos 
com contas a 
receber 

dias 1390,00 - 188,00 - 1859,00 692,00 

IN101 
Índice de 
suficiência de 
caixa 

percentu
al 

7,74 - 24,60 - 16,54 21,91 
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2.3 DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO DO PADRÃO 
QUANTITATIVO E QUALITATIVO DO SAA 

Como critérios para a avaliação do padrão quantitativo (dimensionamento) e qualitativo 

do SAA do município, adotar-se-á como satisfatórios ao bom atendimento à população 

os seguintes parâmetros: 

a) Consumo médio per capita: 150 L/hab.dia; 

b) Pressões mínimas e máximas: 10 mca e 40 mca (parâmetro recomendado 

pela CORSAN); 

c) Reservação: 1/3 do volume do dia de maior consumo (calculado a partir da 

população residente e consumo per capita diário), aplicado ao fator 1,2; 

d) Micromedição obrigatória, com renovação quinquenal dos hidrômetros 

instalados; 

e) Meta (ano 2030) para a perda máxima admissível no SAA: 20% 

f) Cobertura do atendimento: 100% para água 

g) Taxa de ocupação residencial: 3,0 habitantes por economia ativa; 

h) NBR 12.211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de 

abastecimento de água, NBR 12.212/2006 - Projeto de poço tubular para 

captação de água subterrânea, NBR 12.244/1992 - Construção de poço para 

captação de água subterrânea, NBR 12.214/92 - Projeto de sistema de 

bombeamento de água para abastecimento público, NBR 12.215/92 - Projeto de 

adutora de água para abastecimento público, NBR 12.217/94 - Projetos de 

reservatório de distribuição de água para abastecimento público, NBR 12.218/94 

- Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público; 

i) Decreto Estadual 42.047, de 26 de dezembro de 2002 que regulamenta o 

gerenciamento e a conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos no 

Estado do Rio Grande do Sul; 

 j) Anexo XX da Portaria de Consolidação N° 5, de 28 de setembro de 2017, do 

Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade, e dá outras providências.  
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2.4 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO  

Os indicadores constantes no Relatório do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS, 2015, destacados acima na Tabela 2.6 a Tabela 2.8, apresentam 

dados para a avaliação do SAA do município.  

O índice de atendimento urbano de água (IN023) alcançou 100%, esse valor significa 

que a universalização do atendimento urbano é realidade no município de São José das 

Missões tendo como base o ano de 2015, é importante ressaltar que esse índice deve 

ser monitorado constantemente, dado que o atendimento pode ter sido interrompido ou 

novas economias podem vir a surgir.  

O índice de atendimento Total de água (IN055) era de 69,44%, este índice é calculado 

considerando a população atendida com abastecimento de água e a população Total do 

município. Considerando o índice IN023 supracitado, indica que o restante da população 

do município localiza em áreas rurais ou conglomerados distantes do perímetro urbano, 

são atendidos por soluções alternativas coletivas (SAC), solução alternativa individual 

(SAI) ou outra forma de abastecimento.  

O índice de hidrometração (IN009) indica o percentual de ligações ativas micromedidas. 

Este indicador é gerado a partir da quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

e quantidade Total de ligações ativas. Este é um importante indicador, pois garante a 

cobrança do volume real consumido por cada ligação ativa, além do caráter educativo, 

pois toda água utilizada é cobrada, prevenindo mau uso e desperdício de água tratada.  

O índice hidrometração, indicador IN009, no ano de 2015 foi de 11,43%, entretanto o 

não ocorria hidrometração no município de São José das Missões, este fato indica a 

necessidade de ações para melhoria deste índice, resultando em maior controle do 

sistema e correta cobrança dos usuários.  

O Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado (IN010) resulta da divisão 

do volume de água micromedido pelo volume de água produzido. Este índice informa 

quanto da água potável produzida é realmente aferida no momento em que é utilizada 

nas ligações ativas. O índice IN010 no ano de 2015 foi de 0%. Este valor indica a 

necessidade de aumento do índice de hidrometração (IN009) que resulta em 

consequente aumento do índice IN010, e assim, maior controle sobre consumo e perdas 

no sistema de abastecimento de água.  



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

71 
 

O Índice de perda de faturamento (IN013) resulta da diferença entre o volume de água 

produzido e faturado, dividido pelo volume de água produzido. Este índice está 

diretamente relacionado com as perdas de água na distribuição e falta de micromedição 

no momento do consumo. Quanto mais próximo de zero estiver este indicador, menos 

perdas e mais eficiente será o sistema de abastecimento. No ano de 2012 este índice 

apresentou 23,53%. 

O volume de água disponibilizado por economia (IN025) foi de 9,30 m3/economia ao 

mês, enquanto que o Consumo Médio de Água por Economia (IN053) foi de 9,30 

m3/economia ao mês.  

O Consumo Médio per Capita de água (IN022), foi de 196,20 litros de água por habitante 

ao dia. Este valor é superior ao adotado, por exemplo, pela Corsan como consumo per 

capita médio. Este valor elevado, inicialmente sugere ações de educação ambiental 

para uso consciente da água tratada e verificação e manutenção da rede de distribuição 

para evitar perdas de água tratada. 

Os dados apresentados apontam para um valor do Índice de Perdas na Distribuição – 

IPD (IN049) informado no ano 2012, de 23,53%. Índice abaixo da média nacional de 

aproximadamente 40,00%, e superior ao valor a ser estabelecido dentro do PMSB como 

meta, de 20%.  

No cálculo do índice IN049 é considerado além dos volumes de água produzido, 

importado e de serviço, o volume de água consumido. Este índice difere do índice de 

perdas de faturamento, IN013, pois este considera o volume de água faturado ao invés 

do volume consumido. 

Como o índice de perdas é calculado sobre os valores de macro e micromedição, é 

desejável e necessário elevar estes índices para um maior controle e operação dos 

volumes de água produzida, faturada e das perdas ocorridas no sistema. 

O indicador de desempenho financeiro, IN012, é calculado dividindo a receita 

operacional direta de água pelas despesas totais com os serviços (DTS). Este indicador 

é apresentado em percentual, e para o serviço ser superavitário deve apresentar valor 

numérico superior a 100.  

A tarifa média de água, indicador IN005, é calculado a partir da receita operacional direta 

de água dividida pelo volume de água faturado. Este indicador possibilita acompanhar 

a evolução do custo da água tratada no município, e comparar este custo com 
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municípios com realidade semelhante (manancial de água bruta, tipo de tratamento, 

número de economias, etc.). 

O indicador IN008, despesa média anual por empregado, é obtido diretamente da 

despesa anual com pessoal próprio, dividido pelo número de empregados próprios. Este 

indicador apresenta um dos custos envolvidos na gestão do SAA.  

A despesa de exploração por m³ faturado, indicador IN026, é obtido ao dividir as 

despesas de exploração pelo volume de água faturado. São consideradas despesas de 

exploração dos serviços, as despesas com pessoal, produtos químicos, energia elétrica, 

serviços de terceiros, água importada, esgoto exportado, despesas fiscais ou tributárias 

além de outras despesas de exploração.  

O indicador IN054, dias de faturamento comprometidos com contas a receber, é 

calculado a partir da divisão dos créditos de contas a receber pela receita operacional 

Total anual.  

O indicador IN019, índice de produtividade, é calculado pela divisão da quantidade de 

economias ativas pela quantidade equivalente de pessoal Total. Este indicador 

apresenta o número de economias ativas por cada funcionário. Números elevados deste 

indicador podem refletir em precarização do serviço prestado, atrasos em instalações 

de hidrômetros, manutenções corretivas e preventivas, e demais serviços. 

O índice de suficiência de caixa, indicador IN101, relaciona a arrecadação Total com as 

despesas totais (despesas de exploração, juros e encargos do serviço da dívida, fiscais 

ou tributárias e amortizações). Este indicador reflete a saúde financeira e a 

sustentabilidade do prestador de serviço.  

 

2.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ZONAS RURAIS 

2.5.1 Levantamento de informações 

O abastecimento de água na zona rural do município de São José das Missões ocorria 

por poços profundos gerido por meio de Soluções Alternativas Coletivas (SAC’s) para 

cada localidade, as SAC’s, na sua maioria, eram geridas por Associações. A Tabela 2.9 

exibe informações sobre o abastecimento de água na zona rural, apenas 4 (quatro) das 

12 (doze) localidades do interior do município não possuiam associação própria para 

gerir o serviço. 
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Tabela 2.9 - Relação das SAC's existentes no município e suas infraestruturas 

Localidade 
N° de pessoas 

atendidas 
% Pop. do 
município 

Reservatório 
(Sim/Não) 

Rede de distribuição 
(Sim/Não) 

Tipo de 
captação 

Tratamento 
Simplificado 

Taxa mensal/ 
Valor do m³ 

Linha Araujo 256 9,39 % Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

15,00 R$/mês 

Linha Concordia 114 4,18% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

1,50 m³ 
consumido 

Linha Cristo Redentor 190 6,97% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha Evangélica 60 2,20% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento        
Simplificado 

* 

Linha Mattos 45 1,65% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha Garzão 120 4,40% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

15,00 
R$/mês 

Linha 
Sanches/Pinheiros 

90 3,30% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

15,00 R$/mês 

Linha Progresso 151 5,54% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha Santa Lucia 111 4,07% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha São Sebastião 114 4,18% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha Tolfo 90 3,30% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

Linha 1 de Maio 181 6,64% Sim Sim Subterrâneo 
Tratamento 
Simplificado 

* 

*Associações administradas pelas comunidades.                                                                                                        (Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 
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2.5.2 Relação de poços profundos cadastrados no 
SIAGAS 

O SIAGAS é um sistema desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil que 

disponibiliza informações de águas subterrâneas. Este sistema é composto por uma 

base de dados de poços que deve ser permanentemente atualizada. É possível realizar 

consultas, pesquisas, extração e geração de relatórios. 

Este banco de dados é desenvolvido e mantido pelo Serviço Geológico do Brasil a partir 

do mapeamento e pesquisa hidrogeológica em todo o país.  

A qualidade dos dados fornecidos é de responsabilidade do gerador da informação no 

momento de outorga do poço. Quando corretamente preenchido, este banco de dados 

possibilita à consulta as informações referentes aos poços profundos cadastrados e 

outorgados e aos dados técnicos destes. É possível consultar as coordenadas de 

localização, localidade, usos da água, profundidade, método construtivo, tipo de 

formação, perfil geológico, profundidade de captação, vazão, tipo de bomba, entre 

outras. 

Quadro 2.1 - Relação de poços tubulares profundos na área rural do município 

Ponto Nome Data Situação Localidade Uso da água 
Tipo de 
Bomba 

4300024136 095/85 - - 
Esquina Araújo 

(Escola Municipal) 
- Vila Araújo 

- - 

4300024137 5274 - - Linha São Roque - - 

 (Fonte: SIAGAS) 

 

2.5.3 Relação de Soluções Alternativas Coletivas e 
Soluções Alternativas Individuais cadastradas no 
SISAGUA 

O SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade de Água para 

consumo Humano tem por objetivo manter um banco de dados com informações 

importantes acerca das diferentes formas de abastecimento de água utilizadas nos 

municípios. Este sistema visa formar um banco de dados com as informações e 

resultados das análises de água com objetivo de possibilitar melhor planejamento das 

ações de vigilância no âmbito do SUS. 
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Este banco de dados contempla as diferentes formas de abastecimento de água: 

Sistema de Abastecimento de Água – SAA, Soluções Alternativas Coletivas – SAC e 

Soluções Alternativas Individuais – SAI.  

Nos quadros a seguir são apresentadas as relações de Soluções Alternativas Coletivas 

(SAC) e Soluções Alternativas Individuais (SAI) cadastradas no sistema do SISAGUA, 

e os resultados das últimas análises de qualidade de água realizadas nas SAC e SAI.  
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Quadro 2.2 – Resultado dos parâmetros de qualidade da água 2017 

Forma Nome N° da amostra Zona 
Coliformes 

totais 
E. coli 

Cloro 
Residual 

Livre(mg/L) 
Turbidez(uT) Fluoreto(mg/L) 

SAC LINHA PROGRESSO SAC 02 174522000002 

Rural 

Ausente Ausente 0,15 0,7 0,4 

SAC LINHA SANTA LUCIA SAC 03 174522000003 Ausente Ausente 0,12 0,5 0,4 

SAC LINHA PINHEIROS SAC 04 174522000004 Ausente Ausente 0,2 0,6 0,3 

SAC LINHA SAO SEBASTIAO SAC 01 174522000001 Ausente Ausente 0,2 0,4 0,3 

SAC LINHA ARAUJO SAC 05 174522000005 Ausente Ausente 0,18 2,6 0,4 

SAC LINHA CRISTO REDENTOR SAC 06 174522000006 Ausente Ausente 0,22 0,7 0,4 

SAC LINHA CONCORDIA SAC 07 174522000007 Ausente Ausente 0,25 0,8 Não realizada 

SAC LINHA MINAS SAC 10 174522000010 Ausente Ausente 0,30 0,3 0,4 

SAC LINHA CRISTO REDENTOR SAC 06 174522000014 Presente Ausente 0,30 0,3 0,2 

SAC LINHA CRISTO REDENTOR SAC 06 174522000016 Ausente Ausente 0,20 0,6 0,2 

SAC LINHA 1 DE MAIO SAC 08 174522000018 Ausente Ausente 0,50 0,7 1,2 

SAC LINHA EVANGELICA SAC 09 174522000019 Ausente Ausente 0,35 0,6 0,7 

SAC LINHA CONCORDIA SAC 07 174522000017 Presente Ausente 0,30 0,5 0,7 

SAC LINHA MINAS SAC 10 174522000020 Ausente Ausente 0,60 0,4 0,4 

SAC LINHA PROGRESSO SAC 02 174522000023 Ausente Ausente 0,25 0,3 0,1 

SAC LINHA SAO SEBASTIAO SAC 01 174522000022 Ausente Ausente 0,30 0,3 0,1 

SAC LINHA PINHEIROS SAC 04 174522000025 Ausente Ausente 0,20 0,4 1,0 

SAC LINHA ARAUJO SAC 05 174522000026 Ausente Ausente 0,30 0,5 0,3 

SAC LINHA SANTA LUCIA SAC 03 174522000024 Ausente Ausente 0,22 0,3 1,0 

SAC LINHA TOLFO SAC 14 174522000027 Ausente Ausente 0,35 0,5 Não realizada 

(Fonte: Banco de dados CEVS)
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2.5.4 Mananciais de água bruta e Pontos de 
Captação de Água Bruta 

Na zona rural do município de São José das Missões, o manancial usado para captação 

da água era subterrâneo, sendo constituído por 14 (catorze) poços responsáveis pelo 

abastecimento de água. Não existiam informações relativas a existência de laudos 

técnicos arquivados com dados de perfuração dos poços.  

Figura 2.24 - Ponto de captação da localidade 
Cristo Redentor 

 

Figura 2.25 - Ponto de captação da 
localidade São Sebastião 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

 

2.5.5 Tipos de tratamentos simplificados de água  

Assim como ocorre na zona urbana, o tratamento simplificado na zona rural era 

realizado pela empresa contratada, PK – Tratamento de Água LTDA-ME, dado que o 

contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal abrangia todo território do 

município. 

Durante a elaboração deste relatório, três poços da zona rural não recebiam nenhum 

tipo de tratamento simplificado, uma vez que o tratamento não era permitido pelas 

Associações que gerem o sistema de abastecimento coletivo. 

 

2.5.6 Reservação  

A zona rural do município de São José das Missões contava com 15 (quinze) 

reservatórios, a limpeza e desinfecção deles ocorria duas vezes ao ano e a manutenção, 
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bem como limpeza das infraestruturas de tratamento eram realizadas duas vezes por 

mês. Os procedimentos estavam de acordo com a Portaria de Consolidação Nº 5 do 

Ministério da Saúde. São realizadas análises Microbiológicas considerando os 

seguintes parâmetros: Coliformes Totais e E. coli. E e Parâmetros Físicos e Químicos: 

Cor, turbidez, pH e Cloro Residual Livre. 

O reservatório da Linha São Sebastião era de fibra, com capacidade para 15.000 litros, 

era abastecido pelo poço SAC 01 que apresentava vazão média 1,9 L/s e atendia uma 

população de 114 pessoas, correspondendo a 4,17% da população.  

O reservatório da Linha Progresso era de fibra, com capacidade para 20.000, era 

abastecido pelo poço SAC 02 que apresenta vazão médiava 2,1 L/s e atendia uma 

população de 151 pessoas, correspondendo 5,52% da população.  

O reservatório da Linha Santa Lucia era de fibra, com capacidade para 20.000, era 

abastecido pelo poço SAC 03 que apresentava vazão média 1,4 L/s e atendia uma 

população de 111 pessoas, correspondendo 4,06% da população.  

O reservatório da Linha Pinheiro era de fibra, com capacidade de 15.000 litros, era 

abastecido pelo poço SAC 04 que apresentava vazão média 2,5 L/s e atendia uma 

população de 90 pessoas, correspondendo 3,29% da população.  

O reservatório da Linha Araújo era de fibra, com capacidade de 20.000 litros, era 

abastecido pelo poço SAC 05, que apresentava vazão média 1,2 L/s e atendia uma 

população de 256 pessoas, correspondendo 9,36% da população.  

O reservatório da Linha Cristo Redentor era de fibra, com capacidade de 15.000 litros, 

era abastecido pelo poço SAC 06 que apresentava vazão média 2,2 L/s e atendia uma 

população de 190 pessoas correspondendo 6,94% da população. 

O reservatório da Linha Concórdia era de metal, com capacidade de 20.000, abastecido 

pelo poço SAC 07 que apresentava vazão média 2,2 L/s e atendia uma população de 

114 pessoas, correspondendo 4,17% da população.  

O reservatório da Linha 1° de Maio era de fibra, com capacidade de 20.000 litros, 

abastecido pelo poço SAC 08 que apresentava vazão média 0,6 L/s, atendia uma 

população de 181 pessoas, correspondendo 6,62% da população.  
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O reservatório da Linha Evangélica era de fibra, com capacidade de 15.000 litros, 

abastecido pelo poço SAC 09 que apresentava vazão média 2,8 L/s, atendia uma 

população de 60 pessoas, correspondendo 2,19% da população.  

O reservatório da Linha Minas era de fibra, com capacidade de 20.000 litros, abastecido 

pelo poço SAC 10 que apresentava vazão média 1,1 L/s e atendia uma população de 

120 pessoas, correspondendo 4,39% da população.  

O reservatório da Linha Tolfo era de fibra, com capacidade de 10.000 litros, abastecido 

pelo poço SAC 14 que apresentava vazão média 1,5 L/s e atendia uma população de 

90 pessoas, correspondendo 3,29% da população.  

Tabela 2.10 – Dados referentes aos reservatórios da zona rural 

Reservatório 
Capacidade 

(L) 
Vazão (L/s) N° de pessoas atendidas 

São Sebastião 15.000 1,9 114 pessoas 4,17% 

Progresso 20.000 2,1 151 pessoas 5,52% 

Santa Lúcia 20.000 1,4 111 pessoas 4,06% 

Pinheiro 15.000 2,5 90 pessoas 3,29% 

Araújo 20.000 1,2 256 pessoas 9,36% 

Cristo Redentor 15.000 2,2 190 pessoas 6,94% 

Concórdia 20.000 2,2 114 pessoas 4,17% 

1º de Maio 20.000 0,6 181 pessoas 6,62% 

Evangélica 15.000 2,8 60 pessoas 2,19% 

Minas 20.000 1,1 120 pessoas 4,39% 

Tolfo 10.000 1,5 90 pessoas 3,29% 

(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 

A Figura 2.26 à Figura 2.29 retratam alguns dos reservatórios da zona rural do município 

de São José das Missões. 
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Figura 2.26 - Reservatório Linha Cristo 
Redentor 

  

Figura 2.27 - Reservatório Linha Vila Araújo

  
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Figura 2.28 - Reservatório Vila Araújo 

  

 
Figura 2.29 - Reservatório São Sebastião 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 
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2.5.7 Rede de distribuição  

A rede de distribuição de água, no perímetro rural de São José das Missões, ocorria por 

meio de canos PVC, entretanto, relatos de moradores da localidade de São Sebastião, 

identificaram que não havia rede de distribuição canalizada e o abastecimento ocorria 

através de “mangueira preta”. Não havia dados de extensão da rede instalada, e o 

diâmetro da canalização era de 20, 25 e 32 milímetros. Não existiam registros e dados 

de sua instalação. O sistema da zona rural atendia em média 1582 habitantes. 

Figura 2.30 - Rede de distribuição de 
localidade Linha Vilante 

 

Figura 2.31 - Rede de distribuição de 
localidade Linha Evangélica 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

2.6 RESUMO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Quadro 2.3 elenca os principais problemas identificados no diagnóstico de 

abastecimento de água. 

Quadro 2.3 - Principais problemas identificados no diagnóstico de abastecimento de água 

Problemas identificados 

Abastecimento de 
Água 

Zona Urbana 

Inexistência de mapeamento e localização da rede de distribuição 
instalada. 

Rede de distribuição antiga. 

2 poços sem cadastro no CEVS. 

Reservação insuficiente, falta de energia elétrica causa 
desabastecimento. 

Rompimento constante da rede de distribuição. 

Sistema deficitário, alto índice de inadimplência. 

Frequência de reposição de produtos para o tratamento de água é 
insuficiente. 

Não há macro e micromedição. 

Falta de acesso à rede de distribuição devido a construções 
estabelecidas sob a mesma. 
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Quadro 2.3 - Principais problemas identificados no diagnóstico de abastecimento de água 

Problemas identificados 

Reservatórios apresentam vazamentos. 

Perímetro de proteção imediata dos poços da não atendem as normas 
da ABNT (NBR 12212/2006 e NBR 12244/1992) e o Decreto Estadual 
42047/2002. 

Falta de outorga. 

Qualidade da água não atende os padrões estabelecidos pela Portaria 
Nº 5/2017, Capítulo 5. 

Falta de água no verão e na parte alta da cidade. 

Abastecimento de 
Água 

Zona Rural 

Falta de outorga. 

Água barrenta, em dias de chuvas, no poço da Vila Araújo. 

6 poços sem cadastro no SAC’s. 

Perímetro de proteção imediata dos poços da não atendem as normas 
da ABNT (NBR 12212/2006 e NBR 12244/1992) e o Decreto Estadual 
42047/2002. 

Falta da rede de distribuição, abastecimento ocorre através de 
mangueira preta. 

3 poços sem tratamento. 
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3. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO  

3.1  PLANO DIRETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de São José das Missões não possuía Plano Diretor de Esgotamento 

Sanitário ou regramento definido para o destino das águas residuárias (esgoto 

doméstico) geradas, não havia legislação municipal específica sobre o tema.  

 

3.2 ACESSO DOS DOMICÍLIOS AOS SERVIÇOS DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

Durante a elaboração deste relatório, não existia sistema coletivo para coleta e 

subsequente tratamento de esgoto sanitário no município de São José das Missões. 

Ressalta-se o elevado número de domicílios que faziam uso de fossas rudimentares.  

Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, a Figura 3.1 

retrata o destino do esgoto por domicílio, e neste cenário cerca de 79,18% dos 

domicílios tinham como destino as fossas rudimentares. E sobretudo, 4 (quatro) 

domicílios não possuíam banheiro e sanitário. 

Figura 3.1 – Destino do esgoto por domicílio 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 
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3.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA ATUAL DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo o Manual de Saneamento da FUNASA (BRASIL, 2015), os sistemas públicos 

convencionais de esgotos sanitários são geralmente compostos pelas seguintes 

unidades: ligação predial, rede coletora, coletor principal, coletor tronco, interceptor, 

emissário, estação elevatória de esgoto (EEE), estação de tratamento de esgoto (ETE) 

e dispositivo de lançamento final.  

O município de São José das Missões não possuía sistema coletivo de esgotamento 

sanitário, ou seja, sistema separador absoluto para coleta de esgoto sanitário, logo não 

eram registradas receitas e despesas decorrentes do serviço. Foi observado no 

município a utilização de sistemas individuais constituídos fundamentalmente por fossas 

rudimentares, e em menor parcela, por fossas sépticas.  

Em decorrência da inexistência de rede coletora e tratamento do esgotamento sanitário 

no município, não existiam algumas infraestruturas referentes ao serviço, dentre estas 

destacam-se a ausência de ligações prediais do lote ao coletor público, rede coletora, 

interceptores, estações elevatórias, estação de tratamento e emissários. 

 

3.4 INDICADORES APLICADOS AO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de São José das Missões não possuía registro de indicadores aplicados ao 

sistema de esgotamento sanitário na plataforma online do SNIS, visto que não possuía 

sistema de tratamento de esgoto. A Tabela 3.1 apresenta apenas o indicador IN083 

para o ano de 2012. 
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Tabela 3.1 - Indicadores Operacionais e sobre Qualidade do Sistema de Esgotamento Sanitário 
– SNIS  

INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN015 
Índice de coleta de 

esgoto 
percentual - - - - - - 

IN016 
Índice de tratamento de 

esgoto 
percentual - - - - - - 

IN046 
Índice de esgoto 

tratado referido à água 
consumida 

percentual - - - - - - 

IN056 

Índice de atendimento 
Total de esgoto 

referido aos municípios 
atendidos com água 

percentual - - - - - - 

INDICADORES SOBRE QUALIDADE - ESGOTO 

IN082 
Extravasamentos de 
esgotos por extensão 

de rede 
extrav./km - - - - - - 

IN083 
Duração média dos 
serviços executados 

hora/serviço - - 1,81 - - - 

 

3.5 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO  

Não havia no município de São José das Missões corpo receptor de efluentes advindos 

de Estação de Tratamento de Esgoto, entretanto, segundo dados do IBGE, cerca de 4% 

dos domicílios destinavam seu esgoto sanitário para valas próximas a suas residências. 

Dessa forma, os corpos hídricos que recebiam as águas pluviais, eram potenciais áreas 

de contaminação. 

A Figura 3.2 à Figura 3.5 retratam alguns dos pontos de contaminação observados na 

área urbana do município. O destino de águas servidas para valas era comum. 
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Figura 3.2 - Destino do esgoto sanitário em 
valas

 

Figura 3.3 - Corpo receptor de esgotos 
sanitários sem tratamento 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

Figura 3.4 – Espuma branca perceptível em 
vala da área urbana

 
(Fonte: Equipe SASB, 2017) 

Figura 3.5 – Vala receptora de águas servidas 
na COHAB 

  
(Fonte: Equipe SASB, 2017) 

 

3.6 RECEITAS OPERACIONAIS, DESPESAS DE 
CUSTEIO E INVESTIMENTOS 

No município de São José das Missões não havia sistema de esgotamento sanitário, 

consequentemente não existiam receitas operacionais, despesas de custos e 

investimentos. 
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3.7 CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO PARA A ZONA URBANA DO 
MUNICÍPIO 

Segundo Brasil (2015), para municípios que possuem maior densidade demográfica, 

são indicados sistemas coletivos de esgotamento sanitário, dotados de rede coletora 

pública seguida de estação de tratamento e posterior descarte de efluente tratado em 

corpo receptor superficial. Em casos de inexistência de rede coletora pública 

implantada, é indicado o uso de fossas sépticas, seguidas de infraestruturas para 

tratamento complementar e disposição final segura do efluente. Esta solução de 

esgotamento deve ser corretamente dimensionada, operada e mantida, para que não 

ocorra a contaminação do solo e água. 

Para a concepção de um SES para zona urbana de São José das Missões, o mesmo 

deve prever a implantação de um sistema do tipo separador absoluto, sistema no qual 

o esgoto sanitário é transportado por canalização totalmente separada do sistema de 

drenagem pluvial. Este tipo de sistema considera que somente os esgotos sanitários 

seriam transportados para tratamento sem as águas pluviais. 

A legislação estadual, Lei N° 11.520/2000, permite soluções transitórias, situação que 

deverá ser objeto de análise e avaliação no momento da elaboração do Relatório de 

Prospectiva e Planejamento Estratégico.  

As vazões a serem consideradas no projeto executivo a ser elaborado pelo poder 

público municipal ou ente responsável há quem foi delegado o serviço, deverá estar 

ajustada à projeção do crescimento populacional estimado para o município. O cálculo 

da projeção do crescimento populacional estimado é apresentado no Relatório de 

Prospectiva e Planejamento Estratégico, deste Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Sabendo-se que a posição da ETE condiciona o esquema dos coletores principais e das 

estações elevatórias, fixam-se os seguintes requisitos preliminares para a localização 

da ETE e o traçado das redes coletoras de esgoto do SES a ser implantado na zona 

urbana do município: 

 do ponto de vista altimétrico, a ETE deve ficar resguardada das enxurradas e 

dos alagamentos, contudo, nos pontos de jusante da zona urbana, de acordo 

com o caminhamento a ser determinado por meio de um estudo planialtimétrico 

na zona urbana; 
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 do ponto de vista planimétrico, a ETE deve ficar, tanto quanto possível, afastada 

dos limites da zona urbana atuais, e mais próximo possível dos coletores troncos 

principais do sistema, e;  

 o ponto de lançamento final do esgoto não deverá interferir na qualidade da água 

para o abastecimento hídrico da cidade (áreas de recarga e área de influência 

direta de poços do SAA) e na qualidade da água do corpo receptor. 

A zona urbana do município localiza-se em um divisor de águas que contribuem para 

dois córregos, um ao Norte e o outro ao Leste da zona urbana da cidade. O escoamento 

das duas bacias principais da zona urbana ocorrem na direção do Rio da Várzea. Essa 

localização da zona urbana no ponto de maior altitude permite que o escoamento do 

esgoto seja feito por gravidade em sua maior parte. O Ponto 01 e Ponto 02, destacados 

na Figura 3.6, estão distantes em cerca de 1000 metros da mancha urbana atual. Assim, 

áreas próximas a estes córregos se apresentam como potencias para instalação de 

estações de tratamento dos esgotos sanitários do município.  

Considerando que a forma de disposição dos esgotos sanitários levantado pelo IBGE 

no Censo Demográfico de 2010, apontou para a predominância de sua disposição em 

fossas rudimentares, recomenda-se estudar uma solução progressiva que melhor se 

adeque a realidade do município. 

Figura 3.6 - Localização da área urbana e dos cursos hídricos 

 
(Fonte: Escritório Municipal da EMATER/RS-ASCAR de São José das Missões) 
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3.8  SANEAMENTO RURAL 

Para pequenas localidades, com baixa densidade demográfica, são desejáveis soluções 

tecnológicas simplificadas, preferencialmente naturais para tratamento dos esgotos 

sanitários. Segundo Brasil (2015), estas soluções têm como principais requisitos: 

 Baixo custo de implantação e operação, com nenhuma ou mínima dependência 

de energia elétrica, insumos ou peças e equipamentos; 

 Adequada eficiência de tratamento e simplicidade operacional e controle; 

 Tecnologia aplicável em pequena escala (sistemas descentralizados), com 

possibilidade de expansão ao longo do tempo; 

 Reduzir o manejo e disposição do lodo produzido e possibilidade de recuperação 

de subprodutos;  

 Elevada vida útil e experiência prática na utilização da tecnologia para 

tratamento de esgotos sanitários de forma descentralizada. 

A publicação Brasil (2015), traz alguns exemplos de soluções tecnológicas para 

tratamento de forma individual, descentralizada e de baixo custo. Entre estas, cita-se o 

uso de privada higiênica com fossa seca para domicílios sem abastecimento de água e, 

as melhorias sanitárias domiciliares (MSD), tanque séptico seguido de unidade para 

tratamento complementar e disposição final do efluente, fossa absorvente, a 

biorremediação (fossa verde) e círculo de bananeiras para domicílios com 

abastecimento de água. 

 

3.8.1 Esgotamento em áreas rurais 

O esgotamento na área rural do município de São José das Missões ocorria em sua 

maior parte através de fossas rudimentares, porém uma menor parcela tinha como o 

destino do esgoto sanitário as fossas sépticas.             
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3.9 RESUMO COM OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS 
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Quadro 3.1 elenca os principais problemas identificados no diagnóstico dos serviços 

de esgotamento sanitário. 

Quadro 3.1 - Principais problemas identificados no diagnóstico dos serviços de esgotamento 
sanitário 

Problemas identificados 

Esgotamento Sanitário 
Zona Urbana 

Inexistência de rede coletora e sistema de tratamento de 
esgoto. 

Principal destino do esgoto sanitário são as fossas 
rudimentares. 

Falta de limpeza e manutenção das fossas. 

Esgoto sanitário destinado para valas. 

Esgoto a céu aberto. 

Esgotamento Sanitário 
Zona Rural 

Esgoto a céu aberto. 

Esgoto sanitário destinado para valas. 

Domicílios sem módulos sanitários. 

Desinformação quanto ao destino correto das águas 
servidas na zona rural. 
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4. DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei N° 12.305 de 2 de 

agosto de 2010, define resíduos sólidos como os materiais, substâncias, objetos ou 

bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade. 

Os resíduos sólidos urbanos – RSU compreendem os resíduos gerados em atividades 

domésticas residenciais (urbanas ou rurais), de comércios e órgãos públicos 

equiparados aos resíduos domésticos, e aqueles gerados em serviços públicos de 

limpeza urbana, como resíduos de varrição, capina e poda de logradouros e vias 

públicas. 

A lei acima supracitada, também define o gerenciamento de resíduos sólidos como o 

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano 

municipal de gestão integrada resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 

4.1 PLANO DIRETOR DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU PLANO 
MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de São José das Missões possui o Plano Regional de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos - PRGIRS e a Lei Municipal Nº 911, a qual em 2013, aprovou o 

mesmo. O PRGIRS, constitui-se essencialmente em um documento que visa a 

administração integrada dos resíduos por meio de um conjunto de ações normativas, 

operacionais, financeiras e de planejamento. 

A implantação de um sistema de coleta seletiva na área urbana e rural dos municípios 

consorciados, constitui uma das metas do PRGIRS a curto prazo, assim como a 

formalização de programas de coleta seletiva. O PRGIRS pode ser encontrado 

integralmente no site do consórcio – CIGRES: http://www.cigres.com.br/.   

A Lei Municipal Nº 1060/2017 “Institui no município de São José das Missões/RS a 

Política Municipal de Resíduos Sólidos”. Alguns objetivos da política consistem na 

http://www.cigres.com.br/
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proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, não geração, redução, reciclagem 

e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. A Lei Nº 1060/2017 é encontrada integralmente no site da 

Prefeitura Municipal: http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/. 

 

4.2 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos era de responsabilidade da Prefeitura Municipal 

e não ocorria cobrança de taxa pelo serviço. 

O sistema de gestão de resíduos urbanos do município era composto pelo serviço de 

coleta urbana convencional, realizada pela Prefeitura Municipal semanalmente. Após a 

coleta, o transporte seguia até a área de transbordo, localizada em Seberi/RS, dado que 

o município de São José das Missões fazia parte do Consórcio Intermunicipal de Gestão 

de Resíduos Sólidos - CIGRES.  

A Figura 4.1 e a Figura 4.2 retratam um pouco a infraestrutura encontrada no município 

de Seberi/RS, destino final do resíduo oriundos de vários municípios da região noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul. 

Figura 4.1 – Vista aérea do CIGRES 

 

Figura 4.2 – Vista do Aterro Sanitário 

 
(Fonte: Equipe Executora do PRGIRS do 

CIGRES) 
(Fonte: Equipe Executora do PRGIRS do 

CIGRES) 

http://www.saojosedasmissoes.rs.gov.br/
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A Figura 4.3 representa o processo dos resíduos após a chegada na Central do 

CIGRES, percebe-se os diferentes tratamentos para os resíduos advindos de coleta 

seletiva e convencional. 

Figura 4.3 – Fluxograma que representa os processos dos resíduos sólidos após a coleta 

 
(Fonte: PRGIRS do CIGRES – Dariva Ambiental) 

Não estava implementada a coleta seletiva ou ponto de entrega voluntária de recicláveis 

e resíduos passíveis de logística reversa no município. 

O valor pago pela Prefeitura Municipal de São José das Missões estava relacionado ao 

peso de resíduo encaminhado mensalmente ao Consórcio, portanto estava sujeito a 

sofrer variações. A receita gerada com a venda do resíduo reciclável era descontada do 

valor total pago ao consórcio. 
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Figura 4.4 - Destino do lixo em São José das Missões 

 
(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010) 

Os dados relativos ao destino dos resíduos gerados nos domicílios, obtidos no último 

censo realizado pelo IBGE no ano de 2010, são apresentados na Figura 4.4. Nota-se 

que a grande maioria tinha como destino a queima dos resíduos na própria propriedade. 

Este dado confere com informações levantadas nas reuniões de mobilização social, nas 

quais a falta de coleta no interior do município foi apontada diversas vezes como 

problema ambiental na temática de resíduos sólidos. 

 

4.2.1 Geração 

Os dados relativos a geração e composição gravimétrica são oriundas do consórcio. A 

Tabela 4.1 apresenta a quantidade de resíduos encaminhada ao CIGRES pelo 

município de São José das Missões no ano de 2016. A partir da quantidade de resíduos 

total encaminhada ao consórcio, foi identificado uma geração de 383,18 kg de resíduos 

por dia no município, isso resultou em uma geração per capita de aproximadamente 

0,46 kg por habitante em um dia. 

Tabela 4.1 – Quantidade de resíduo encaminhada ao CIGRES no ano de 2016 

Mês 
Quantidade de resíduo encaminhado ao 

CIGRES em 2016 (Kg) 

Janeiro 7.380 

Fevereiro 13.390 

Março 13.600 

Abril 13.040 

Maio 7.960 

Junho 9.930 

Coletado por
serviço de

limpeza

Coletado em
caçamba de
serviço de

limpeza

Queimado
(na

propriedade)

Enterrado (na
propriedade)

Jogado em
terreno

baldio ou
logradouro

Outro destino

N° domicílios 325 17 494 52 12 3

0

200

400

600

Destino dos Resíduos Sólidos - IBGE 2010
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Mês 
Quantidade de resíduo encaminhado ao 

CIGRES em 2016 (Kg) 

Julho 11.300 

Agosto 11.100 

Setembro 13.700 

Outubro 8.010 

Novembro 22.080 

Dezembro 8.370 

TOTAL 139.860 

(Fonte: CIGRES, 2017) 

A Tabela 4.2 estima a caracterização dos resíduos gerados em São José das Missões. 

A estimativa foi realizada através da venda de materiais realizada no ano de 2016, nessa 

oportunidade o consórcio reciclou o equivalente a aproximadamente 13% do resíduo 

coletado. Em relação aos resíduos orgânicos e rejeitos, é válido salientar que a 

estimativa quantitativa foi realizada através de dados do ano de 2012, o CIGRES estava 

em fase de elaboração de novo método quantitativo e qualitativo para a mensuração do 

percentual. 

Tabela 4.2 - Tabela para caracterização dos resíduos sólidos domiciliares 

Classe Total (Kg) % 

Metais 1.870 1,34 

Vidro 1.230 0,88 

Papel 6.330 4,53 

Plástico 7.350 5,26 

Orgânico(1) 69.930 50,00 

Rejeito(2) 53.150 38,00 

Total 139.860 100 
(1)(2)Dados referentes ao ano de 2012     (Fonte: CIGRES, 2017) 

Conforme dados obtidos pelo CIGRES – Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, 

a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos no ano de 2016 apresenta-se 

conforme a Figura 4-5. 
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Figura 4-5 - Composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 
(Fonte: CIGRES, 2017) 

 

4.2.2 Coleta urbana de resíduos 

A coleta de resíduos urbanos era realizada uma vez por semana, pela própria Prefeitura 

Municipal, a Secretaria de Obras era responsável pelo serviço e contava com 4 

funcionários para exercer a atividade. A coleta era realizada através de um caminhão 

caçamba de propriedade desta municipalidade, com capacidade de 15 mil quilos, o 

mesmo está representado na Figura 4.6. Após a coleta os resíduos eram destinados ao 

município de Seberi/RS, sede do CIGRES, percorrendo cerca de 54,4 Km. 

Figura 4.6 – Caminhão da Secretaria de Obras que realiza a coleta de resíduos no município 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 
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O trajeto da coleta de resíduos sólidos iniciava no Parque da Secretaria de Obras, 

passando pela Rua 21 de Abril, em seguida pela Av. 20 de Março, Linha Garzão 

(interior), Linha Vila Araújo (interior), Linha Sanches (interior), Linha Cristo Redentor 

(interior), Linha Concordia (interior), Linha 1º de Maio/ BR 386 (interior), então retornava 

para a Av. 20 de Março, Rua Marechal Castelo Branco (Cohab I), Av. 20 de Março até 

o Aula Posto São José, Rua Jucelino Kubitschek, Rua 1º de Maio, Rua 19 de Março até 

a residência do Sr. Brasil Souza, voltava para a Av. 20 de Março, começando na Escola 

Castro Alves até o Auto Posto São José, Rua 25 de Julho, Rua Janio Quadros (Cohab 

II), Rua 20 de Setembro, Rua 10 de Novembro, Rua 7 de Setembro, Rua 15 de 

Novembro, Rua 15 de Dezembro, Rua 21 de Abril e Rua 12 de Outubro. 

 

4.2.3 Área de transbordo 

A área de transbordo estava localizada juntamente ao CIGRES, localizado na Linha 

Bonita, no interior do município de Seberi, as margens da BR 386 Km 44, distante 

aproximadamente 54,4 Km da sede da cidade, após passar pela área de transbordo, 

ocorria o tratamento e destino adequado dos resíduos. 

A Figura 4.7 e a Figura 4.8 retratam, respectivamente, a área destinada a triagem dos 

resíduos e compostagem na sede do Consórcio. 

Figura 4.7 – Processo de Triagem 

 

Figura 4.8 – Área de Compostagem 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Equipe Executora do PRGIRS do 

CIGRES) 
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4.2.4 Transporte do rejeito e disposição final  

O transporte dos resíduos era realizado pelo município, através da Secretaria Municipal 

de Obras, envolvendo 4 funcionários nesta atividade, a coleta era realizada uma vez por 

semana com um caminhão caçamba de propriedade desta municipalidade, com 

capacidade de 15 mil quilos. O rejeito era depositado no aterro sanitário do CIGRES, no 

município de Seberi/RS. 

A Figura 4.9 e Figura 4.10 retratam a área de disposição final dos resíduos no Aterro 

Sanitário do Consórcio Intermunicipal, o CIGRES. 

Figura 4.9 – Área de disposição final do resíduo 

 

Figura 4.10 – Aterro Sanitário do CIGRES 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

 

4.2.5 Resíduos de construção e demolição 

São resíduos gerados em construções civis, reformas e demolições. Estes materiais são 

classificados de acordo com as Resoluções CONAMA nº 307/2002, 348/2004 e 

431/2011: 

 Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: 

- de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de 

terraplanagem; 
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- de construção, demolição, reformas e reparos de edificações tais como 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento 

etc.), argamassa e concreto; 

- de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.), produzidas nos canteiros de 

obras; 

 Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 

 Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 

 Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 

tais como tintas, solventes, óleos, amianto e outros, ou aqueles 

contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais e outros. 

O município de São José das missões, não realizava coleta de resíduos de construção 

e demolição. E conforme prevê o Art. 37 da Política Municipal de Resíduos Sólidos, os 

resíduos de construção civil (RCC) gerados no município devem ser destinados às áreas 

licenciadas, visando à triagem, reutilização, reciclagem, reserva ou destinação mais 

adequada conforme normas do órgão ambiental competente. Porém, era comum 

encontrar resíduos de construção civil dispostos em locais inadequados, como beira de 

estradas e terrenos baldios, estes resíduos geralmente eram encontrados junto com os 

resíduos de poda. 

Figura 4.11 - Disposição de resíduos de 
construção civil próximo a uma nascente 

 

Figura 4.12 - Disposição inadequada de resíduos 
de construção civil 

 
(Fonte: Equipe SASB, 2017) (Fonte: Equipe SASB, 2017) 
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Figura 4.13 - Disposição de resíduos de poda na 
beira de estrada  

 

Figura 4.14 - Disposição de resíduos de poda em 
local inadequado

 
(Fonte: Equipe SASB, 2017) (Fonte: Equipe SASB, 2017) 

 

4.2.6 Resíduos dos serviços de saúde 

Conforme Resolução CONAMA nº 358/2005 e Resolução ANVISA nº 306/2004, 

considera-se resíduos de serviços de saúde (RSS) aqueles gerados em instituições de 

atendimento à saúde humana e animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e 

de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamamento; serviços de 

medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 

produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e 

controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços 

de acupuntura; serviços de tatuagem e outros similares.  

Tabela 4.3 - Definição dos grupos de Resíduos de Serviços de Saúde 

Grupos Exemplos 

Grupo A 
(potencial-

mente 
infectantes) 

A1 

Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos e de manipulação genética; Bolsas 

transfusionais, materiais e amostras de laboratórios contendo 
sangue ou líquidos corpóreos hemocomponentes. 

A2 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais suspeitos de serem portadores de 

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de 
disseminação. 

A3 
Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 

fecundação sem sinais vitais. 
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Tabela 4.3 - Definição dos grupos de Resíduos de Serviços de Saúde 

Grupos Exemplos 

A4 

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; Filtros de ar e 
gases aspirados de área contaminada; Sobras de amostras de 

laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções 
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos cirúrgicos; Carcaças, peças 
anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 
não submetidos a processos de experimentação com inoculação 

de microrganismos, bem como suas forrações; Bolsas 
transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

GRUPO B 
(químicos) 

Produtos hormonais e antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; anti retrovirais; Resíduos de saneantes, 
desinfetantes, desinfestantes, reagentes para laboratório; Demais 
produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos) 

GRUPO C 
(radioativos) 

Materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino na área 
de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina 

nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em 
quantidade superior aos limites de eliminação. 

GRUPO D 
(comuns) 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças 
descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material 
utilizado em antissepsia, equipo de soro e outros similares não 
classificados como A1; Sobras de alimentos e do preparo de 
alimentos; Resíduos provenientes das áreas administrativas, 

varrição, flores, podas e jardins; e gesso provenientes de 
assistência à saúde. 

GRUPO E 
(Perfurocortantes) 

Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, 
limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi; e 

todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório, etc. 

 

Os resíduos dos serviços de saúda da Unidade Básica de Saúde do município de São 

José das Missões era coletados por uma empresa terceirizada, a Empresa Servioeste 

Soluções Ambientais LTDA, especializada para prestação de serviço de coleta, 

transporte e destino final dos resíduos provenientes dos serviços de saúde (grupo A/E 

e B). A coleta ocorria quinzenalmente, os resíduos perfurocortantes eram depositados 

em coletores fornecidos pela empresa, os resíduos contaminados eram depositados em 

sacos brancos leitosos, ambos ficam armazenados em bombonas fornecidos pela 

empresa, os quais eram trocados em cada coleta. 
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Conforme prevê o Contrato nª 049/2016, firmado entre a empresa e a municipalidade, 

o custo pela prestação do serviço era de R$ 1.200,00, pagos mensalmente, com adição 

ao valor conforme pesagem excedente a pré-estabelecida. A empresa prestava o 

serviço desde o ano de 2016 e até o momento tinha estabelecido um termo aditivo, o 

qual previa o serviço até Julho de 2018. Os termos estabelecidos com o Poder Público 

podem ser conferidos no Volume 3 deste Relatório. 

 

4.2.7 Resíduos especiais 

Em esfera federal, a Lei nº 12.305/2010, denominada Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, prevê em seu Art. 33° que os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa 

dos produtos após seu uso, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, dos seguintes tipos de produtos: 

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso constitua resíduo perigoso, observadas as regras 

de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento; 

 pilhas e baterias; 

 pneus; 

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 lâmpadas fluorescentes e seus componentes; 

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

A logística reversa pode ser definida como o instrumento de desenvolvimento 

econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial 

para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada. 

As Leis pertinentes aos resíduos cabíveis de logística reversa são citadas nas tabelas 

abaixo, sendo a primeira das legislações de âmbito federal e a segunda de âmbito 

estadual. 
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Tabela 4.4 - Principais legislações federais relativas aos resíduos especiais 

Resíduos Legislação 

Todos os 
especiais 

Lei N° 12.305 de 2 de agosto de 2010 

Pilhas e baterias 
Resolução CONAMA nº 401 de 4 de novembro de 2008 

Resolução CONAMA nº 424 de 22 de abril de 2010 

Óleo lubrificante 
Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005 

Resolução CONAMA nº 450 de 06 de março de 2012 

Pneus 
Resolução CONAMA nº 258 de 26 de agosto de 1999 

Resolução CONAMA nº 301 de 21 de março de 2002 

Agrotóxicos 

Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989 

Lei nº 9.974 de 06 de junho de 2000 

Resolução CONAMA nº 334 de 03 de abril de 2003 

 

Tabela 4.5 - Principais legislações estaduais relativas aos resíduos especiais 

Resíduos Legislação 

Todos os especiais 

Lei nº 11.520 de 03 de agosto de 2000 

Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356 de 01 de abril de 1998 

Agrotóxicos 
Lei nº 9.921 de 27 de julho de 1993 

Decreto nº 38.356 de 01 de abril de 1998 

Pilhas, baterias e 
lâmpadas 

fluorescentes 

Lei nº 11.019 de 23 de setembro de 1997 

Lei nº 11.187 de 07 de julho de 1998 

Lei nº 13.401 de 30 de março de 2010 

Óleo lubrificante 
Portaria 016, de 20 de abril de 2010 

Portaria 093, de 26 de outubro de 2011 

 

O município de São José das Missões realizava campanhas para coleta de resíduos 

especiais, de forma geral estas campanhas ocorriam uma vez ao ano. Posteriormente 

o material era destinado para a Empresa NATUSOMOS, instalada na cidade de 

Horizontina/RS. O único custo acarretado pela municipalidade estava relacionado ao 

transporte dos resíduos, por vezes o mesmo era realizado pela Prefeitura ou a própria 

empresa buscava o material, neste caso o valor do transporte era pago pela Prefeitura 

Municipal.  

As embalagens de agrotóxico configuravam uma situação problemática, dado que a 

população não realizava o seu descarte corretamente e eram verificadas situações de 

reuso das embalagens. Por outro lado, durante visita à sede da empresa COTRISAL, 
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instalada no município de São José das Missões, foi identificado que a mesma possuía 

programas de coleta de embalagens, e estes ocorriam duas vezes ao ano. Segundo 

relatos de funcionários da empresa, a coleta somava um montante equivalente a 

aproximadamente 3 (três) carretas de embalagens vazias. 

 

4.2.8 Organograma do prestador de serviço 

A Secretaria de Obras era a responsável pelo serviço de limpeza pública e manejo de 

resíduos sólidos. O número de funcionários da secretaria responsável pelo mesmo era 

de 25. 

 

4.3 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA 
ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO 

A Secretaria Municipal de Obras era a responsável pelo gerenciamento de resíduos 

sólidos na área rural do município de São José das Missões, a coleta era realizada uma 

vez por semana, geralmente na sexta feira, coletando resíduos recicláveis e orgânicos. 

A coleta era feita nas estradas vicinais rurais, através do caminhão caçamba de 

propriedade do município, 4 (quatro) funcionários da Secretaria de Obras estavam 

envolvidos nessa atividade. Após a coleta, os resíduos eram destinados ao CIGRES, no 

município de Seberi/RS. 

A coleta era realizada nas casas, e o roteiro abrangia as localidades da Linha Garzão, 

Linha Vila Araújo, Linha Sanches, Linha Cristo Redentor, Linha Concórdia, Linha 

Primeira de Maio (BR 386). A coleta ocorria apenas nestas localidades. Entretanto 

relatos das mobilizações sociais, indicam que não ocorria coleta de resíduos sólidos na 

zona rural do município. 

 

4.4 CUSTOS E RECEITAS 

O município de São José das Missões não cobrava taxa referente aos serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. O sistema de gerenciamento dos 

resíduos sólidos domiciliares era responsabilidade do município, e o mesmo participvaa 

do Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduo (CIGRES). 
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O contrato firmado entre a municipalidade e o Consórcio Intermunicipal de Gestão de 

Resíduo (CIGRES) define as regras e critérios de participação financeira do Município 

de São José das Missões junto ao consórcio e está disponível no Volume III deste 

Relatório. Considerando a população dos municípios atendidos pelo CIGRES, o 

município de São José das Missões representava 1,1472% e, portanto, no ano de 2017, 

teve despesa de R$ 4.397,59 e receita de R$ 1.147,20 mensais. Dessa forma, o valor 

efetivamente investido pelo Município durante o exercício de 2017 era de R$ 39.004,79, 

equivalendo a R$ 3.250,39 mensais. Entretanto estes valores estabelecidos no termo 

contratual, estavam sujeitos a variações em função da execução orçamentária durante 

o ano vigente. 

Com base nos relatórios disponibilizados pelo CIGRES ao município de São José das 

Missões, a Tabela 4.6 apresenta os custos do município com a disposição de resíduos 

sólidos através do Consórcio Intermunicipal nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

Tabela 4.6 – Resumo financeiro dos custos com o CIGRES nos anos de 2015, 2016 e 2017 
 2015 2016 2017 

Janeiro R$ 2.013,79 R$ 2.199,66 R$ 2.480,17 

Fevereiro R$ 2.689,05 R$ 2.382,00 R$ 3.200,22 

Março R$ 2.141,64 R$ 2.442,16 R$ 3.797,40 

Abril R$ 2.144,04 R$ 3.428,44 R$ 3.307,66 

Maio R$ 2.289,11 R$ 2.570,63 R$ 3.318,09 

Junho R$ 2.426,29 R$ 2.659,84 R$ 2.497,58 

Julho R$ 3.097,80 R$ 4.430,76 R$ 3.787,46 

Agosto R$ 2.249,54 R$ 3.262,07 R$ 3.654,25 

Setembro R$ 2.378,85 R$ 2.651,96 R$ 3.149,82 

Outubro R$ 2.248,18 R$ 2.968,00 R$ 4.284,66 

Novembro R$ 2.343,64 R$ 3.114,98 R$ 3.176,42 

Dezembro R$ 3.232,95 R$ 3.214,48 R$ 2.547,57 

Total Anual R$ 29.254,88 R$ 35.324,98 R$ 39.201,30 

(Fonte: Próprio Autor, 2018) 

Estima-se que o custo atrelado ao transporte de resíduos sólidos era de R$ 200,00 por 

coleta e destinação final, dado que a coleta ocorria uma única vez por semana, este era 

o custo semanal. Salienta-se que este custo era resultante dos gastos atrelados ao 

combustível inerentes ao transporte. 

A coleta e transporte dos resíduos sólidos era realizada por quatro funcionários da 

Secretaria de Obras, entretanto os mesmos atuam em outros serviços de 

responsabilidade da Secretaria, não ficando restritos as demandas relacionadas ao eixo 

dos resíduos sólidos. Os encargos da folha de pagamento de um funcionário somavam 

R$1.012,51. 
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4.5 INDICADORES 

O município de São José das Missões não possuía dados disponíveis no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) se tratando de informações 

financeiras sobre resíduos sólidos, indicadores sobre serviços de varrição, capina e 

roçada e resíduos de logística reversa. 

A Tabela 4.7 apresenta os indicadores relacionados à coleta domiciliar e pública, 

entretanto não são apresentados os dados referentes aos anos de 2010 e 2015. 

Tabela 4.7 - Indicadores sobre coleta domiciliar e pública - SNIS 

INDICADORES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN014 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta 

domiciliar direta (porta-a-
porta) da população 
urbana do município 

percentual - - 100 100 100 - 

IN015 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta de RDO 
em relação à população 

Total do município 

percentual - 48,20 100 30,42 100 - 

IN016 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta de RDO 
em relação à população 

urbana 

percentual - 97,32 100 100 100 - 

IN021 

Massa coletada (RDO + 
RPU) per capita em 
relação à população 

urbana 

Kg/hab./dia - 0,43 0,43 0,33 0,45 - 

IN023 
Custo unitário médio do 

serviço de coleta (RDO + 
RPU) 

R$/t - - - - - - 

IN024 

Incidência do custo do 
serviço de coleta (RDO + 
RPU) no custo Total do 

manejo de RSU 

percentual - - - - - - 
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Tabela 4.8 - Indicadores sobre coleta seletiva e triagem - SNIS 

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN030 

Taxa de cobertura do 
serviço de coleta 

seletiva porta-a-porta 
em relação à população 

urbana do município 

percentual - - - - - - 

IN031 

Taxa de recuperação de 
materiais recicláveis 

(exceto matéria 
orgânica e rejeitos) em 
relação à quantidade 
Total (RDO + RPU) 

coletada 

percentual - 6,85 - - 19,71 - 

IN053 

Taxa de material 
recolhido pela coleta 
seletiva (exceto mat. 

orgânica) em relação à 
quantidade Total 

coletada de resíduos 
sól. Domésticos 

percentual - - - - - - 

IN054 

Massa per capita de 
materiais recicláveis 
recolhidos via coleta 

seletiva 

Kg/habitante/
ano 

- - - - - - 

 

Tabela 4.9 - Informações sobre coleta domiciliar e pública - SNIS 

INFORMAÇÕES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA - MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CO111 

Quantidade Total 
de RDO coletada 

por todos os 
agentes 

Tonelada/ano - - - - - - 

CO115 

Quantidade Total 
de RPU coletada 

por todos os 
agentes 

executores 

Tonelada/ano - - - - - - 

CO119 

Quantidade Total 
de RDO e RPU 

coletada por todos 
os agentes 

Tonelada/ano - 130 127 100 137 - 

CO134 

Percentual da 
população 

atendida com 
frequência diária 

percentual - 0 0 0 0 - 

CO135 

Percentual da 
população 

atendida com 
frequência de 2 
ou 3 vezes por 

semana 

percentual - 0 0 0 0 - 
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Tabela 4.9 - Informações sobre coleta domiciliar e pública - SNIS 

INFORMAÇÕES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA - MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CO136 

Percentual da 
população 

atendida com 
frequência de 1 
vez por semana 

percentual - 100 100 100 100 - 

CO147 

População rural 
do município 
atendida com 

serviço de coleta 
de RDO 

Habitantes - - - - - - 

CO162 

Valor contratual 
(preço unitário) do 

serviço de 
aterramento de 

RDO e RPU 

R$/tonelada - - - - - - 

 

Tabela 4.10 - Informações sobre coleta seletiva e triagem - SNIS 

INFORMAÇÕES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM - MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Indicador Descrição Unidade 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CS001 
Existe coleta seletiva 

no município? 
Sim/Não - Não Não Não Não - 

CS009 
Quantidade Total de 
materiais recicláveis 

recuperados 
Toneladas/Ano - 8,9 - - 27 - 

CS010 
Quantidade de papel e 

papelão recicláveis 
recuperados 

Toneladas/Ano - 3,1 - - - - 

CS011 
Quantidade de 

plásticos recicláveis 
recuperados 

Toneladas/Ano - 3,7 - - - - 

CS012 
Quantidade de metais 

recicláveis 
recuperados 

Toneladas/Ano - 0,9 - - - - 

CS013 
Quantidade de vidros 

recicláveis 
recuperados 

Toneladas/Ano - 1,2 - - - - 

CS014 
Quantidade de outros 
materiais recicláveis 

recuperados 
Toneladas/Ano - 0 - - - - 

CS026 

Qtd. Total recolhida 
pelas agentes 

executores da coleta 
seletiva 

Toneladas/Ano - - - - - - 

CS053 

Há empresas 
contratadas para a 

prestação do serviço 
de coleta seletiva? 

Sim/Não - - - - - - 
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4.6 ÁREAS DE PASSIVO AMBIENTAL 

Áreas de passivo ambiental são áreas onde ocorre ou ocorreu algum tipo de dano ao 

meio ambiente, podendo ser uma área demarcada, um corpo hídrico ou até mesmo o 

ar.  

O passivo ambiental por sua vez é denominado como o conjunto de obrigações que as 

empresas têm, com o meio ambiente e a sociedade, a fim de tentar restituir os recursos 

naturais que ela emprega em suas atividades, e também recuperar as áreas danificadas 

em caso de acidentes ambientais. 

Devido à importância destas ações, foi implementado em lei (Lei 10.650/2003) que as 

empresas separassem uma porcentagem do lucro do exercício para investimentos 

nessa área e em soluções ambientais, de uma forma compulsória. 

O município de São José das Missões possuía uma área de aproximadamente 1000 m² 

na zona rural, a mesma serviu como disposição final de resíduos sólidos nos anos de 

1997 e 1998. Atualmente a área estava coberta por vegetação, conforme é perceptível 

na Figura 4.15 e na Figura 4.16, ambas retratam o antigo lixão do município. 

Figura 4.15 – Área do antigo lixão do 
município

 

Figura 4.16 –Disposição recente de resíduos 
no local 

 
(Fonte: Equipe SASB, 2017) (Fonte: Equipe SASB, 2017) 

Na área urbana do município existia uma nascente que estava sendo aterrada, a área 

era destino final de resíduos sólidos oriundos da construção civil e de poda, conforme 

pode ser observado na Figura 4.17 e na Figura 4.18. 
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Figura 4.17 – Área em processo de 
aterramento, ao fundo localiza-se a nascente

 

Figura 4.18 –Disposição de resíduos de 
poda e construção civil na área 

 
(Fonte: Equipe SASB, 2017) (Fonte: Equipe SASB, 2017) 

 

4.7 GERADORES SUJEITOS À PLANO DE 
GERENCIAMENTO ESPECÍFICO 

Não existiam no município de São José das Missões empresas que gerassem elevado 

volume de resíduos.  

 

4.8 ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE 
CATADORES ATUANTES NO MUNICÍPIO  

Não existiam no município de São José das Missões associações ou cooperativas de 

catadores. O Poder executivo Municipal, conforme estabelecido na Política Municipal de 

Resíduos Sólidos, apoiará o fomento à organização produtiva dos catadores de 

materiais recicláveis, à medida das condições de trabalho, à ampliação das 

oportunidades de inclusão social econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos 

sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento. 
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4.9  RESUMO COM OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DOS 
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Quadro 4.1 elenca os principais problemas identificados no diagnóstico dos serviços 

de limpeza urbana. 

Quadro 4.1 - Principais problemas identificados no diagnóstico dos serviços de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos 

Problemas identificados 

Limpeza urbana e manejo de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos 
Zona Urbana 

Inexistência de gerenciamento de resíduos passíveis de 

logística reversa 

Disposição de resíduos sólidos em local inadequado 

Não cumprimento da Política Municipal de Resíduos Sólidos 

Disposição de resíduos de construção civil em local 

inadequado 

Disposição de resíduos de poda na beira de estradas 

Inexistência de coleta seletiva 

Queima de resíduos na comunidade urbana 

Ausência de ponto de recolhimento de resíduos especiais 

(pilhas, lâmpadas) 

Composição gravimétrica não realizada 

Aterramento de nascente com disposição de resíduos 

Limpeza urbana e manejo de 
Resíduos Sólidos 

Domésticos 
Zona Rural 

Inexistência de gerenciamento de resíduos passíveis de 

logística reversa 

Inexistência de coleta de resíduos sólidos nas comunidades 

rurais 

Queima de resíduos nas comunidades rurais 

Destinação inadequada de embalagens de agrotóxico 

Inexistência de coleta seletiva 
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5. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

A Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, define a drenagem e manejo de águas 

pluviais como o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de 

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

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas.  

A Lei Federal n° 13.308 de 6 de julho de 2016 alterou a Lei Federal n°11.445, incluindo 

no serviço de saneamento básico referente à drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas, a limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas.  

Segundo Brasil (2015), a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas não se limitam 

somente ao controle e minimização dos efeitos adversos de enchentes e o afastamento 

e escoamento das águas pluviais. A organização e gestão deste serviço deve agregar 

um conjunto de ações e soluções de caráter estrutural e estruturante, planejamento e 

gestão da ocupação do espaço urbano, legislação e fiscalização eficiente quanto à 

gestão dos escoamentos superficiais. 

 

5.1 PLANO DIRETOR MUNICIPAL, LEI DE DIRETRIZES 
URBANAS OU LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. 

A Lei Federal N° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece as diretrizes gerais da 

política urbana e dá outras providências, define em seu artigo 40°, que o plano diretor, 

aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política e desenvolvimento da 

expansão urbana.  

O município de São José das Missões não possuía Plano Diretor, porém, existia a Lei 

Municipal Nº 794, de 04 de outubro de 2011 que “Regulamenta o Perímetro Urbano do 

Município de São José das Missões, está estabelece Diretrizes para Parcelamento do 

Solo e dá Outras Providências”, como pode ser observado no Art. 2º e no Art. 3º: 

“Art. 2º - Todos os parcelamentos de solo na área abrangida por esta Lei, deverão 

obedecer às disposições da Lei Federal Nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e demais 

Leis Municipal atinentes a matéria. ” 
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“Art. 3º - O proprietário com área atingida por está Lei, sendo a área superior a 01 (um) 

hectare, que continuar usando o solo para fins agrícola ou pastoril, a ele será atribuído 

uma área de terreno de 800 m² para cobrança anual de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano), o restante da propriedade será enquadrada como isento, mediante 

a apresentação do talão de produtor, anualmente, para que comprove a renda, conforme 

art. 13, § 3º da Lei Municipal nº 40, de 22 de outubro de 1993. 

Parágrafo Único – Aos demais imóveis será atribuído imposto de IPTU, conforme o art. 

34 da Lei Federal Nº 5.172 de 25 de outubro de 1966.” 

Também, existia a Lei Municipal Nº 796, de 13 de outubro de 2011, que "Institui A Zona 

Especial De Interesse Social No Município De São José Das Missões E dá Outras 

Providências". Como podemos observar no Art. 1º, § 1º e no Art. 2º: 

“Art. 1º - Fica instituída dentro do perímetro urbano do Município de São José das 

Missões/RS, a zona especial de interesse social destinada prioritariamente, à 

recuperação urbanística, regularização fundiária e produção de habitações de interesse 

social: 

§ 1º - Consideram-se Zonas de Interesse Social, para fins habitacionais, os lotes de 

terrenos dominiais ou dominicais de propriedade do município em todas as zonas, nas 

quais deverão ser respeitados os requisitos urbanísticos das zonas que se situem. 

Art. 2º - Na zona especial de interesse social criado por esta lei o Poder Executivo 

Municipal fica autorizado a promover projetos de regularização fundiário, urbanística e 

de edificações, nos termos de lei específica. ” 

 

5.2 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELO MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

A Secretaria Municipal de Obras era responsável pelo manejo de águas pluviais, 

administrada pelo Secretário Municipal o Sr. Wanderlei Tadeu Machado de Machado, 

localizada na Rua 21 de Abril, nº 84, Centro, telefone (55) 3753-1106, Ramal 214.  

A referida Secretaria contava com 25 funcionários para desempenhar todos os serviços 

atribuídos a mesma, não existia um número específico de funcionários dedicados 

exclusivamente aos serviços de manejo de águas pluviais. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

114 
 

5.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 
PLUVIAL URBANO 

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é composto pelos sistemas 

de microdrenagem e macrodrenagem. Assim, para descrição e caracterização completa 

do sistema de drenagem do município, dividiu-se em três tópicos: microdrenagem, 

macrodrenagem e manutenções realizadas nos dois sistemas. 

 

5.3.1 Microdrenagem 

A microdrenagem, ou sistema de drenagem inicial, são as infraestruturas públicas 

responsáveis pelo primeiro manejo das águas pluviais (águas de chuva). O sistema de 

microdrenagem urbano é composto pelo pavimento das ruas, sarjetas, bocas de lobo, 

galerias de águas pluviais, caixas de ligação, poços de queda para redução da 

velocidade da água e poços de visitas para inspeções, verificação a manutenções no 

sistema de microdrenagem.  

No município de São José das Missões o escoamento das águas pluviais, em grande 

parcela das vias urbanas, ocorria através de sarjetas. Das sarjetas a água era lançada 

para bocas de lobo com grelha protetora, e seguiam escoando nos bueiros compostos 

por tubos de concreto enterrados.  

O sistema de microdrenagem no município era composto por 51 bocas de lobo e 2 Km 

de rede canalizada, entretanto não existia mapeamento destas infraestruturas, também 

não havia um croqui que defina a localização da rede pluvial. O calçamento das ruas 

urbanas do município era pavimentado, sendo a grande parcela composta por 

calçamento de pedras irregulares de basalto. 

A Tabela 5.1 indica as ruas que apresentavam rede de drenagem na área urbana de 

São José das Missões, e a respectiva extensão aproximada da tubulação. 
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Tabela 5.1 – Identificação das ruas contempladas com tubulação e sua extensão aproximada 

Nome da rua Tubulação Calçamento 
Extensão aproximada 

da tubulação (m) 

AVENIDA 20 DE MARÇO TOTAL 
ASFALTO/ 

CALÇAMENTO 
2010 

RUA VINTE UM DE ABRIL PARCIAL CALÇAMENTO 559 

RUA 1º DE MAIO PARCIAL CALÇAMENTO 797 

RUA 15 DE DEZEMBRO PARCIAL ASFALTO 80 

RUA 12 DE OUTUBRO PARCIAL ASFALTO 84 

RUA JUSCELINO 
KUBITSCHEK 

PARCIAL CALÇAMENTO 54 

RUA JOÃO GOULART PARCIAL CALÇAMENTO 42 

RUA 25 DE JULHO PARCIAL ASFALTO 129 

RUA 20 DE SETEMBRO PARCIAL ASFALTO 58 

RUA 10 DE NOVEMBRO PARCIAL ASFALTO 113 

RUA 7 DE SETEMBRO PARCIAL ASFALTO 78 

(Fonte: Prefeitura Municipal de São José das Missões) 

Conforme relato de funcionário da Prefeitura Municipal, existiam trechos da rede pluvial 

relativos as primeiras obras realizadas, entupidos, e que não possuíam acesso para a 

realização de manutenção devido à falta de poços de visita, logo, estes trechos da rede 

estavam perdidos. 

Não se tinha conhecimento sobre ligações clandestinas de esgoto na rede pluvial. 

As imagens a seguir apresentam detalhes do sistema de drenagem das águas pluviais 

na área urbana do município de São José das Missões. 

Figura 5.1 – Boca de lobo com gradeamento 

 

Figura 5.2 – Boca de lobo da área urbana 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 
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Figura 5.3 – Boca de lobo em rua com 
calçamento de pedra irregular

 

Figura 5.4 – Boca de lobo de obra recente 

 
(Fonte: Equipe SASB 2017) (Fonte: Equipe SASB 2017) 

 

5.3.2 Macrodrenagem 

Segundo Brasil (2015), “a macrodrenagem de uma zona urbana corresponde à rede de 

drenagem natural preexistente nos terrenos antes da ocupação”. O sistema de 

macrodrenagem é responsável pelo escoamento final das águas drenadas pelo sistema 

de microdrenagem urbano. A macrodrenagem pode ser formada por canais naturais ou 

artificiais (infraestruturas como galerias e canais de grandes dimensões) e estruturas 

auxiliares.  

A macrodrenagem existente no município de São José das Missões era constituída por 

cursos d’água naturais, havendo dimensionamento de tubos apenas em trechos onde o 

curso hídrico cruza alguma rua da cidade. 

Na área urbana do município havia um córrego identificado como receptor das águas 

pluviais captadas no sistema primário de drenagem. 
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Figura 5.5 - Águas pluviais 

 

Figura 5.6 – Córrego receptor de águas 
pluviais 

 
(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

 

5.3.3 Manutenções  

As manutenções no sistema ocorriam eventualmente, não havia limpeza periódica das 

bocas de lobo ou um cronograma estabelecido para a limpeza delas, a mesma era 

realizada quando eram registrados trancamentos ou entupimentos. 

 

5.4 RECEITAS OPERACIONAIS, DESPESAS DE 
CUSTO E INVESTIMENTO 

No município de São José das Missões não havia cobrança de taxa específica para 

prestação de serviços relativos à drenagem e manejo de águas pluviais.  

Os custos com despesas de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas era de 

aproximadamente R$ 10.000,00/ano, aplicados na compra de tubos. 
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5.5 INDICADORES APLICADOS AO MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS incluiu em sua consulta 

anual sobre os serviços de saneamento básico, os serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas. Assim, a partir do ano de 2017, a Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, divulgará anualmente o “Diagnóstico 

dos Serviços de Águas Pluviais Urbanas”. 

Para avaliação do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, foram 

adotados os indicadores que integram a base de dados do SNIS e que anualmente 

devem ser preenchidos pelo titular do serviço.  

Assim, adota-se uma metodologia aplicada a todos os municípios brasileiros, de 

periodicidade anual de coleta de dados, que possibilita acompanhar a evolução dos 

indicadores do serviço no âmbito municipal e comparar com outros municípios da região 

ou mesmo porte.  

O município de São José das Missões não possuía registro de indicadores relativos aos 

serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na plataforma do SNIS. 

Dessa forma não são apresentados os indicadores sobre dados financeiros, de 

infraestrutura e indicadores sobre a gestão de risco. 

 

5.6 SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, ÁREAS DE 
RISCO E PONTOS DE PROBLEMAS DE 
DRENAGEM NA ÁREA URBANA E RURAL 

No município de São José das Missões, as áreas de risco foram identificadas em 

encostas de rios e sangas, uma vez que o Rio da Várzea percorre o município e eram 

registradas ocasiões em que uma família teve que ser removida devido ao alagamento 

de sua residência. 

Em 16 de março de 2010 houve decreto de situação de emergência devido a granizo, 

em 14 de fevereiro de 2011 devido a enxurradas, em 29 de agosto de 2011 vendaval, 

em 23 de dezembro 2011 por conta de estiagem, em 24 outubro de 2013 enxurrada, em 

26 de junho de 2014 alagamento, em 08 de janeiro de 2016 enxurrada, em 01 de 

novembro de 2016 granizo, em 24 de maio de 2017 enxurrada. Sendo que em todos os 

decretos as zonas atingidas foram a urbana e rural. 
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Figura 5.7 – Situação de alagamento 

 

Figura 5.8 – Situação com elevados registros 
pluviométricos

 

(Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) (Fonte: Pref. Mun. de São José das Missões) 

 

5.7 FUNDOS DE VALE 

Fundos de Vale são definidos como sendo os pontos mais baixos do relevo e, portanto, 

pontos para onde escoa naturalmente a água pluvial. Formando uma calha, o fundo de 

vale recebe água proveniente de todas as áreas do seu entorno.  

Fundos de vale que mantem suas características naturais prestam serviços ambientais 

como a retenção de sedimentos, melhora na qualidade da água, controle de erosão 

entre outros. Assim, devem ser incluídos nas ações de planejamento urbano para que 

sejam preservados, mantenham, preferencialmente, suas características naturais e não 

sejam impactados por excesso de vazão devido ao aumento da impermeabilização do 

solo, ocupações irregulares e destino inadequado de resíduos sólidos. 

Em um cenário de notável desenvolvimento urbano, a intervenção em fundos de vale é 

predominante e caracterizada pela canalização dos cursos d’água em estruturas de 

concreto.  

As condições fisiográficas dos fundos de vale são um patrimônio 

inestimável para a cidade. Eles contribuem em parte para o equilíbrio 

do ecossistema, além de servirem como locais de referência e também 

de drenagem para águas das chuvas, evitando as enchentes comuns 

em cidades brasileiras de médio e grande porte (VASCONCELOS & 

YAMAKI, 2003, p. 68). 
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A Figura 5.9 apresenta uma área identificada como fundo de vale no município de São 

José das Missões. 

Figura 5.9 – Localização do fundo de vale no município de São José das Missões 

 

(Fonte: Google Earth) 

 

5.8 PLUVIOSIDADE MÉDIA 

Abaixo segue a Figura 5.10, em que são apresentadas as médias mensais de chuva 

obtidas a partir dos dados consistidos da estação Linha Cescon (Código 02753004), 

município de, Sarandi/RS, referentes ao período de 1960 a 2006. 

Optou-se por esta estação por ser a mais próxima do perímetro urbano do município de 

São José das Missões com maior período de dados contínuos e consistidos a partir de 

análise das estações cadastradas na Rede Hidrometeorológica Nacional – ANA e dos 

dados obtidos na série histórica do Portal HidroWeb.  
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Figura 5.10 - Médias Pluviométricas Mensais – Estação Passo Viola, 1969 a 2016 

 
(Fonte: ANA) 

 

5.9 RESUMO COM OS PRINCIPAIS PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS NO DIAGNÓSTICO DA 
DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O Quadro 5.1 elenca os principais problemas identificados no diagnóstico da drenagem 

e manejo de águas pluviais 

Quadro 5.1 - Principais problemas identificados no diagnóstico da drenagem e manejo de 
águas pluviais 

Problemas identificados 

Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas 

Zona Urbana 

Inexistência de Plano Diretor 

Inexistência de plano de drenagem e diretrizes para 
implantação de infraestrutura de manejo de águas pluviais 

Inexistência de planta georreferenciada da rede de 
drenagem pluvial implantada. 

Inexistência de limpeza e manutenção do sistema existente. 

Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais  

Zona Rural 

Erosão em estradas rurais. 

Erosão na base de pontes em estradas rurais.  

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Média de Pluviosidade Mensal
Estação Linha Cescon (Sarandi)

1960 a 2006

mm/mês



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

122 
 

IV. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Decreto Nº 2.829 de 29 de outubro de 1998. Estabelece normas para a 
elaboração e execução do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União, e dá 
outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2829.htm>. Acesso em 15/10/2017. 

BRASIL. Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7217.htm>. 
Acesso em 15/10/2017. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de 
Saneamento / Ministério da Saúde. 4. ed. Brasília: Funasa, 2015. 642 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Política e 
plano municipal de saneamento básico: convênio Funasa / Assemae. 2 ed. 
Brasília: Funasa, 2014. 188 p. Disponível em: < http://www.funasa.gov.br/site/wp-
content/files_mf/ppmsb_funasa_assemae.pdf >. 

BRASIL. PRESIDENCIA DA REPÚBLICA. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. 
Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/acervo/legislacao> Acesso em: 04 
/02/2016. 

BRASIL. Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de 
Saneamento Básico: Procedimentos relativos ao convênio de cooperação 
técnica e financeira da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MS. Ministério da 
Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2012.  

VASCONCELOS, G. B.; YAMAKI, H. T. Plano inicial de Londrina e sua relação 

com as águas. In: CARVALHO, M. S. de (org.). Geografia, meio ambiente e 

desenvolvimento. Londrina: UEL, 2003. p. 61-71. 

IBGE, 2010. Cidades. Disponível em:<http://cidades.ibge.gov.br/> Acesso em: 

12/07/2017. 

Atlas eólico: Rio Grande do Sul / elaborado por Camargo Schubert Engenheiros 

Associados, Eletrosul Centrais Elétricas S.A. ; dados do modelo mesoescala 

fornecidos por AWS TruePower.— Porto Alegre : SDPI : AGDI, 2014. 116 p. 



TED n° 02/2015 – FUNASA / UFRGS 

123 
 

CPRM. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Mapa Hidrogeológico do 

Rio Grande do Sul. Disponível em:< 

http://www.cprm.gov.br/publique/media/mapa_hidrogeologico_RS.pdf>. Acesso em: 

15 nov. 2017. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 

Procedimentos para elaboração de diagnóstico de serviço municipal e 

intermunicipal de saneamento básico, compreendendo as áreas administrativa, 

financeira e técnica: Convênio n° 816987/2015 – Funasa/Assemae. 1. Ed. – 

Brasília : Funasa, 2017. 94 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Instrumento das políticas e da gestão dos 

serviços públicos de saneamento básico. Brasília: Editora, 2009. 239 p. 

BRASIL. MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL – SNSA. Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2015. Brasília : 

SNSA/MCIDADES, 2017. 212 p. 



 

 

V. ANEXOS 

1. CÓPIA DO ATO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, 

COM DEFINIÇÃO DOS MEMBROS DOS COMITÊS 
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