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DEFINIÇÕES 

Neste Plano são adotadas as seguintes definições: 

Meio Ambiente 

A Lei Federal nº 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação no Brasil, define: 

“Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Saneamento ambiental 

É o conjunto de ações socioeconômicas que tem por objetivo alcançar 

Salubridade Ambiental, por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição 

sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária de uso 

do solo, drenagem urbana, controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras 

especializadas, com a finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e 

rural. 

Salubridade ambiental 

É o estado de higidez em que vive a população urbana e rural, tanto no que se 

refere a sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de endemias ou 

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

promover o aperfeiçoamento das condições mesológicas favoráveis ao pleno gozo de 

saúde e bem-estar. 

Saneamento básico 

De acordo com a Lei Federal n° 11.445/07, saneamento básico compreende 

conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra- 

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 

instrumentos de medição; 
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b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição 

final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infra-estruturas 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. 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 

Instrumento da política de saneamento que abrange o conjunto de diretrizes, 

metas, estratégias e programa de investimentos contemplando projetos, programas e 

ações para o desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no 

conceito de saneamento básico estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 contemplando 

a interface dos serviços e objetiva articular e integrar as ações de saneamento com as 

políticas públicas relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde 

pública e desenvolvimento urbano. Deverá abranger toda a extensão territorial do 

município, com ênfase nas áreas urbanas, assim definidas por lei, identificando-se todas 

as localidades - como distritos, comunidades rurais, etc. a serem atendidas pelos 

sistemas públicos de saneamento básico, sejam integrados ou isolados. Será, ainda, a 

base para o estabelecimento do contrato de programa para a prestação dos serviços 

quando estes forem delegados ou concedidos. 

Universalização 

Ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico. 
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Uso sustentável dos recursos hídricos 

Diz respeito à disponibilidade hídrica das respectivas bacias hidrográficas, tendo 

em vista suprir as demandas das populações atuais sem afetar a possibilidade de uso 

pelas gerações futuras. 

Prestação adequada dos serviços 

A prestação de serviços nos termos das Leis Federais nº 8.987/95, 11.445/2007, 

e da Lei Federal 12.305/10 no que couber. 

Controle social 

Conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de 

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

saneamento básico. 

Subsídios 

Instrumento econômico de política social para garantir a universalização do 

acesso ao saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa 

renda. 

Emergência 

Situação decorrente de anormalidade de qualquer natureza, que possa provocar 

danos nas pessoas, equipamentos, instalações ou ao meio ambiente, exigindo ação 

imediata para estabelecimento da normalidade minimizando e eliminando os impactos 

adversos. 

Plano de Contingência 

É um documento formal e padronizado que apresenta uma estrutura organizada, 

de caráter temporário, para combater uma emergência. O plano define 

responsabilidade e ações que devem ser seguidas para o controle da emergência e da 

mitigação dos seus efeitos. 
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Risco 

É a probabilidade que um evento – esperado ou não esperado – se torne 

realidade. 

Dados Primários 

Dados primários são aqueles que foram prospectados sem que não tenha havido 

um estudo preliminar acerca da amostra em específico, ou seja, são dados originais. 

Dados Secundários 

São aqueles dados obtidos de fontes já levantadas (ex; IBGE, FEE, FUNASA, 

Ministério das Cidades, prestadoras de serviço, SNIS, etc.) 
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1. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO 

A Administração Municipal de Monte Alegre dos Campos - RS apresenta o 

Relatório Final do PLANO DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS 

CAMPOS, atendendo a Lei 

Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Este Plano resulta de um amplo debate 

com a sociedade e estudos técnicos, além da realização de audiências públicas. 

1.1. Diretrizes do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O objetivo do Plano de Saneamento é apresentar o diagnóstico dos sistemas 

existentes, metas, programas e projetos, as ações emergenciais e contingências, 

mecanismos e procedimentos para avaliação dos resultados alcançados nos sistemas de 

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

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município de Monte Alegre 

dos Campos. 

O presente estudo técnico de concepção do Plano de Saneamento do município 

de Monte Alegre dos Campos atende as exigências do Capítulo IV – Do Planejamento de 

Lei Federal 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, 

como segue: 

Lei federal 11.445 - CAPÍTULO IV DO PLANEJAMENTO 

“Art. 19. A prestação de serviços públicos de saneamento básico 

observará plano, que poderá ser específico para cada serviço, o 

qual abrangerá, no mínimo: 

- diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de 

vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

- objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a 

universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, 

observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 
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- programas, projetos e ações necessárias para atingir os 

objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos 

planos plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

- ações para emergências e contingências; 

- mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas. 

§ 1º. Os planos de saneamento básico serão editados pelos 

titulares, podendo ser elaborados com base em estudos 

fornecidos pelos prestadores de cada serviço. 

§ 2º. A consolidação e compatibilização dos planos específicos de 

cada serviço serão efetuadas pelos respectivos titulares. 

§ 3º. Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis 

com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem 

inseridos. 

§ 4º. Os planos de saneamento básico serão revistos 

periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5º. Será assegurada ampla divulgação das propostas dos 

planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas. 

§ 6º. A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa 

o cumprimento pelo prestador do respectivo plano de 

saneamento básico em vigor à época da delegação. 

§ 7º. Quando envolverem serviços regionalizados, os planos de 

saneamento básico devem ser editados em conformidade com o 

estabelecido no art. 14 desta Lei. 
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§ 8º. Exceto quando regional, o plano de saneamento básico 

deverá englobar integralmente o território do ente da Federação 

que o elaborou. 

Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora 

dos serviços a verificação do cumprimento dos planos de 

saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das 

disposições legais, regulamentares e contratuais.” 

 

Para a elaboração do presente Estudo serão utilizados também os seguintes 

documentos de referência: 

• NBR 9.648/86: Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário 

• NBR 12.208/92: Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário 

• NBR 12.209/92: Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário 

• CONSEMA 128/2006: Dispõem sobre padrões de emissão de efluentes líquidos em 

águas superficiais do Rio Grande do Sul 

• CONAMA 357/2005: Dispõem sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes 

ambientais para seu enquadramento e dá outras providências 

• Agencia Nacional de Saneamento: 

http://www.anvisa.gov.br/institucional/ 

• Ministério do Meio Ambiente: http://mma.gov.br/estruturas/cgti/_arquivos/ 

• Ministério das Cidades: http://www.cidades.gov.br/ 

• Fundação Nacional de Saúde: http://www.funasa.gov.br 

• Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 

http://www.snis.gov.br/ 

• Pesquisa Nacional de Saneamento Básico: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/p 

• nsb/ 

• IBGE: http://www.ibge.gov.br 

• Secretaria Estadual da Saúde: http://www.saude.rs.gov.br 

• FAMURS: http://famurs.com.br 

http://www.anvisa.gov.br/institucional/
http://www.anvisa.gov.br/institucional/
http://mma.gov.br/estruturas/cgti/_arquivos/
http://www.cidades.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
http://www.snis.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/p
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/p
http://www.ibge.gov.br/
http://www.saude.rs.gov.br/
http://famurs.com.br/
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• Fundação de Economia e Estatística: http://fee.tche.br 

• DATASUS: http://datasus.gov.br 

• SUS: http://saude.gov.br 

• Secretaria Estadual da Fazenda: http://www.sefaz.rs.gov.br 

• Tribunal Superior Eleitoral: http://www.tse.jus.br 

• Tribunal de Contas do RS: http://www.tce.rs.gov.br 

• Portal de transparência: http://www.montealegredoscampos.rs.gov.br 

• Plano Municipal Ambiental de Monte Alegre dos Campos 

  

http://fee.tche.br/
http://datasus.gov.br/
http://saude.gov.br/
http://www.sefaz.rs.gov.br/
http://www.tse.jus.br/
http://www.tce.rs.gov.br/
http://www.montealegredoscampos.rs.gov.br/
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2. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

2.1. Histórico 

Monte Alegre tem sua origem no final do século passado, quando em 1820, foi 

fundada a Capela Nossa Senhora da Luz. 

Em 1917, o povoado foi elevado à categoria de distrito, passando a denominar-

se Vila Esteira. 

Conta a história que, certo dia, um tropeiro chamado Pedro Zamban, de 

passagem pela localidade, resolveu dar uma parada nas terras de Valentín Vieira, onde 

havia um pequeno monte, com belas pastagens, verdes e brilhantes, que reluziam ao 

sol, destacando belos animais que pastavam ao entardecer. 

Chamou-lhe a atenção que os animais, formados por belos equinos, entre 

machos e fêmeas, estavam livres e em paz com a natureza, lhe parecendo como se 

estivessem "alegres" e contentes por estarem ali. 

Esse fato lhe deixou muito feliz, porque, além da hospitalidade de seu anfitrião 

e de sua família, aquele lugar era belíssimo e trazia enorme uma paz de espírito. 

Este local agradou por demais o tropeiro, que acabou adquirindo terras e 

instalando-se com sua família. Em suas viagens, sempre contava sobre o povoado, 

hospitaleiro, simpático, alegre e enfatizava a beleza do campo verde onde até os animais 

gostavam de estar. Em seu rústico linguajar, chamava simplesmente de "Monte Alegre". 

As palavras "dos Campos" foram anexadas posteriormente pela Comissão 

Emancipacionista, presidida pelo Senhor Ciro Pavan. 

Transformou-se em município em 28 de dezembro de 1995 por ocasião da 

aprovação da Lei Estadual 10.664 e teve sua primeira administração empossada em 1º 

de janeiro de 1997. 

2.2. Localização 

A cidade de Monte Alegre dos Campos está localizada na região nordeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, região conhecida também como Campos de Cima da Serra, 
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na microrregião de Vacaria, distante, aproximadamente 280 km da capital Porto Alegre 

e a 145 km de Caxias do Sul. A área territorial de Monte Alegre dos Campos é de 549.740 

km², com altitude de 926 metros acima do nível do mar. 

A principal via de acesso ao Município é a Rodovia Estadual ERS 110, a qual 

interliga a sede do Município à BR 285, no trecho entre os Municípios de Vacaria e Bom 

Jesus. 

A figura abaixo mostra o Município no contexto regional. 

 

 

Figura 1: Mapa regional e principais vias de acesso 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 2: Mapa Distrital de Monte Alegre dos Campos 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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2.3. Dados estatísticos gerais do Município 

Quadro 1: Resumo dos dados estatísticos gerais do município 

ITEM DESCRIÇÃO ANO BASE 
FONTE 

INFOTMATIVA 

População 3.102 Habitantes 2010 IBGE 

População total 3.225 Habitantes 2016 FEE 

População estimada 3.249 Habitantes 2017 IBGE 

Área Territorial Total 549.740 Km² 2015 FEE 

Eleitorado 3.258 Eleitores 2016 TSE 

PIB total (2010) R$ 49.255,02 (mil) 2014 FEE 

PIB Per Capita a preços correntes R$ 15.253,96 2014 FEE 

Matriculas Ensino pré-escolar 77 Matriculas 2015 IBGE 

Matrículas Ensino Fundamental 482 Matrículas 2015 IBGE 

Matrículas Ensino Médio 108 Matrículas 2015 IBGE 

Estabelecimentos de Saúde SUS 
02 
Estabelecimentos 

2015 IBGE 

Receitas Orçamentárias Realizadas R$ 17.287.213,18 2016 TCE 

Despesas Orçamentárias Realizadas R$ 15.602.929,05 2016 TCE 

Valor do Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM 

R$ 7.779.855,13 2016 TCE 

Nº de Unidades Locais - Empresas 81 2015 FEE 

Nº de Propriedades Rurais 1.434 2017 CAFIR 

Veículos em Circulação 1.217 2016 FEE 

Fonte: IBGE /TCE-RS/FEE/CAFIR 

2.4. População e projeção populacional 

 

Conforme os dados apresentados pelo IBGE no Censo demográfico 2010 a 

população do município era de 3.102 habitantes, dentre os quais estavam divididos em 

1.661 homens e 1.441 mulheres. O Censo 2010 informou ainda que a população 

residente urbana é de 20,8% do total, enquanto a rural 79,2%. 

Quanto à atualização da estimativa populacional, segundo o IBGE, em 2017 a 

população é de 3.249 habitantes. Visando o horizonte de projeto para o PMSB, 20 anos, 
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pode ser conferida a tabela seguinte, referente ao estudo populacional para este tempo. 

Por método, foi utilizado o montante estimado de crescimento populacional calculado 

pelo IBGE, ou seja, a média anual de crescimento populacional, informações 

disponibilizadas no portal online do mesmo, aplicando-se esta taxa em somatória ao ano 

anterior imediatamente anterior e assim sucessivamente.  

Quadro 2: Projeção populacional para planejamento 

Ano Projeção Populacional (habitantes) 

2010 3.102 

2017 3.249 

2018 3.271 

2019 3.293 

2020 3.315 

2021 3.338 

2022 3.360 

2023 3.383 

2024 3.406 

2025 3.429 

2026 3.452 

2027 3.476 

2028 3.499 

2029 3.523 

2030 3.547 

2031 3.571 

2032 3.595 

2033 3.619 

2034 3.644 

2035 3.669 

2036 3.693 

2037 3.718 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

2.5. Educação 

O município de Monte Alegre dos Campos possui oito escolas, sendo duas da 

rede estadual e seis da rede municipal de ensino. Das estaduais, uma atende ensino 

médio e está instalada na sede do Município e a outra, instalada na comunidade do 

Ranchinho, atende os alunos do ensino fundamental. Dentre as municipais, temos uma 
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na Capela da Luz, uma na Capela Nossa Senhora de Lourdes (Enxovia), uma na Capela 

Santa Catarina (Passo do Carro), uma na sede do Município, ambas atendendo ensino 

fundamental e ainda uma na Capela Santa Catarina (Passo do Carro), uma na sede do 

Município atendendo os alunos da educação infantil. 

A população de Monte Alegre dos Campos, segundo Senso Demográfico IBGE 

2010, possui um percentual de 10,5% da população analfabeta, sendo que a população 

que possui escolaridade fica assim distribuída: 

Quadro 3: Situação da escolaridade no município 

Categoria População com 25 

anos ou mais 

População de 18 a 

24 anos 

Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto 32,29% 3,07 

1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto 21,76% 16,86 

2º ciclo fundamental completo ou mais 28% 69,73 

Não determinada 17,95% 10,34 

Fonte: IBGE 

A categoria "Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto" pode também ser 

denominada de “analfabetismo funcional” e corresponde a menos de 04 anos de 

estudos. Está incluída nesta categoria também a situação de “analfabetização de 

adultos”. A categoria 1°ciclo fundamental completo/2º incompleto” corresponde a 04 a 

07 anos de estudos. A categoria “2° ciclo fundamental completo ou mais” corresponde 

a 08 anos ou mais de estudos. (IBGE, 2010). 

 

2.6. Saúde 

O município conta com duas unidades básicas saúde (UBS), nas localidades da 

Sede e Capela Santa Catarina (Passo do Carro), as quais não possuem leitos. 

Não há hospitais no Município de Monte Alegre dos Campos, e quando há 

necessidade, os pacientes são transferidos para o Município de Vacaria, onde são 

atendidos na Unidade de Pronto Atendimento da Prefeitura de Vacaria e no Hospital 
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Nossa Senhora da  Oliveira. Ainda, casos de maior complexidade são encaminhados para 

hospitais de Caxias do Sul ou até mesmo Porto Alegre. 

Os exames laboratoriais básicos são realizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), em estabelecimentos credenciados na cidade de Vacaria. Os exames de raios-X e 

mamografias são realizados no Hospital Nossa Senhora da Oliveira também no 

Município de Vacaria, todos através do SUS. Os exames de ultrasonografia são realizados 

no hospital São José de Antonio Prado, mediante convênio com o Município. 

As duas UBS existentes no município prestam serviços de atendimento médico, 

odontológico, enfermagem, fisioterapia e nutricionista. Na área médica, além de 

atendimento clinico geral, é oferecido o serviços especializado de pediatria, ginicologia, 

cardiologia e neurologia. 

A expectativa de vida dos montealegrenses é de 69 anos (PNUD 2000). 

2.7. Trabalho e Renda 

A renda média per capta do município de Monte Alegre dos Campos é de R$ 

572,43, bem abaixo da média estadual que é de R$ 823,83. Tal situação está atrelada às 

características socioeconômicas do município, onde prevalece a existência de pequenas 

propriedades rurais operando principalmente com mão de obra familiar. Aliado a isto 

temos uma parcela significativa da área territorial do município em que as 

características geológicas são pouco favoráveis a agricultura extensiva e de mecanização 

difícil. 

Figura 3: Distribuição populacional por classe de rendimento 

 

Fonte: IBGE (Censo 2010) 
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3. ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Segundo a FEE (2013), o município apresentou no ano de 2010 um Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 11.961,00. Este valor se apresenta abaixo do PIB per 

capita do Rio Grande do Sul (R$ 26.142,00 em 2011), e abaixo também do PIB brasileiro, 

que foi de R$ 22.400,00 no ano de 2012). O PIB total em 2010 foi de R$ 37,06 milhões. 

A Tabela abaixo apresenta um resumo socioeconômico do município, bem como sua 

evolução nos últimos cinco anos, demonstrando seu posicionamento no universo 

estadual. 

Quadro 4: Resumo socioeconômico do município 

Monte Alegre dos Campos No Estado 
2013 (ano-base 2011) Participação Classificação 

População (hab.) 2011 3,104 0.03% 357 

Área (km2) 2011 549 0.20% 110 

Veículos em Circulação 2011 835 0.02% 437 

Propriedades Rurais 2011 1,069 0.15% 227 

Contribuintes ICMS 2011 1,406 0.11% 296 

Geral 2011 6 0.01% 179 

Simples Nacional 2011 32 0.01% 301 

Produtores Rurais 2011 1,368 0.14% 250 

Valor Adicionado Fiscal (R$ mil) 2011 31,743 0.02% 439 

Prod. e Extração Animal e Vegetal 2011 29,270 0.09% 342 

Indústria 2011 174 0.00% 459 

Comércio 2011 1,559 0.00% 482 

Serviços e Outros 2011 740 0.00% 472 

Valor Adicionado Fiscal (R$ mil) 2010 23,230 0.01% 451 

2009 21,956 0.02% 452 

2008 21,215 0.02% 448 

2007 20,348 0.02% 432 

Valor Adicionado Fiscal per capita (R$) 
* 

2011 10,227 0.61 356 

2010 7,489 0.50 392 

2009 7,074 0.52 394 

2008 6,811 0.53 374 
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2007 6,539 0.57 337 

Produtividade Rural (R$/km2) * 2011 53,292 0.45 424 

2010 38,204 0.39 433 

2009 36,971 0.38 435 

2008 36,295 0.39 432 

2007 34,681 0.46 415 

Índice de Retorno do ICMS aos 
Municípios 

2013 0.041607  404 

2012 0.041744  400 

2011 0.042371  398 

2010 0.040354  410 

2009 0.038751  416 
Fonte: SEFAZ/FEE 
* Na coluna Participação, o valor refere-se à relação do dado municipal com o estadual. 
 

Se observarmos o valor adicionado fiscal e sua distribuição por setores, 

verificamos que a atividade agropecuária é a principal fonte geradora de riquezas do 

município (92,2%). Abaixo apresentamos um gráfico que demonstra as principais 

atividades agropecuárias e a importância de cada uma na formação do valor adicionado 

do município. O gráfico foi obtido pelo cruzamento das informações obtidas do censo 

agropecuário (IBGE), Secretaria Estadual da Fazenda e preços de mercado. 

 
Figura 4: Composição da produção primária municipal - 2011 
Fonte: Secretaria da Fazenda de Monte Alegre dos Campos. 
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4. HIDROGRAFIA 

Conforme a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Rio Grande do Sul é 

dividido em três grandes regiões ou bacias hidrográficas: Região Hidrográfica do Guaíba, 

Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica Litorânea. 

A área do município de Monte Alegre dos Campos está inserida em duas regiões 

hidrográficas chamadas de Região Hidrográfica do Guaíba e Região Hidrográfica do 

Uruguai. 

Figura 5: Mapa das Regiões Hidrográficas do Rio Grande do Sul.  
Fonte: SEMA/DRH, 2007. 

 

A Região Hidrográfica do Guaíba está representada na área em estudo pela Bacia 

Hidrográfica Taquari-Antas e a Região Hidrográfica do Uruguai está representada pela 

Bacia Hidrográfica Apuaê-Inhandava. 
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Figura 6: Mapa bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul 
Fonte: SEMA/DRH, 2007. 

 

Observa-se na Tabela abaixo que a maior parte territorial e populacional da área 

em análise se encontra na Bacia Hidrográfica Taquari- Antas, sendo que esta abrange 

96,67% de todo o município de Monte Alegre dos Campos. 

Tabela 1: Dados de Monte Alegre dos Campos em relação às Bacias Hidrográficas. 

Monte 

Alegre dos 

Campo s 

Bacia 

Área do 

município na 

Bacia (%) 

Pop. 

Urbana 

Pop. 

Rural 

Pop. 

Urbana   

(Bacia) 

Pop. Rural 

(Bacia) 

Pop. Total 

(Bacia) 

Taquari-Antas 96,67 

152 2970 

152 2871 3023 

Apuaê-

Inhandava 
3,33 0 99 99 

Fonte: Relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos no RS – SEMA/DRH, 2007/2008. 
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A Bacia Hidrográfica Taquari-Antas está localizada a nordeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, entre as coordenadas geográficas de 28°10’ a 29°57’ de latitude Sul e 

49°56’ a 52°38’ de longitude Oeste. Possui área de 26.491,82 km², abrangendo 98 

municípios, como Antônio Prado, Veranópolis, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Carlos 

Barbosa, Caxias do Sul, Estrela, Monte Alegre dos Campos, Triunfo e outros. Os 

principais cursos de água são o Rio das Antas, Rio Tainhas, Rio Lageado Grande, Rio 

Humatã, Rio Carreiro, Rio Guaporé, Rio Forqueta, Rio Forquetinha e o Rio Taquari. O rio 

Taquari-Antas tem suas nascentes em São José dos Ausentes e a desembocadura no Rio 

Jacuí. A Bacia do Taquari-Antas abrange parte da região dos Campos de Cima da Serra e 

região do Vale do Taquari, com predomínio de agropecuária, e a região colonial da Serra 

Gaúcha, caracterizada por intensa atividade industrial.  

Devido à sua magnitude, a Bacia do Taquari-Antas possui características físicas e 

antrópicas diferenciadas: áreas de alto índice de industrialização, áreas com predomínio 

de produção primária, zonas intensamente urbanizadas e riscos de ocorrência de 

enchentes, entre outras. 

Em relação aos usos da água, segundo a FEPAM (2009) destacam-se o 

abastecimento público, o abastecimento industrial, a irrigação, a dessedentação de 

animais, a navegação comercial, a recreação, a pesca comercial e a geração de energia 

elétrica. Os principais usos consuntivos são os seguintes, por ordem de importância: 

irrigação, concentrada no primeiro trimestre do ano, abastecimento público doméstico 

a partir de águas superficiais e subterrâneas e dessedentação de animais. 

A Bacia Apuaê-Inhandava situa-se a norte-nordeste do Estado do Rio Grande do 

Sul, entre as coordenadas geográficas 27°14' a 28°45' de latitude Sul e 50°42' a 52°26' 

de longitude Oeste. Possui área de 14.599,12 Km², abrangendo municípios como Bom 

Jesus, Erechim, Lagoa Vermelha, SãoJosé dos Ausentes, Tapejara, Vacaria e pequena 

porção de Monte Alegre dos Campos. Os principais corpos de água são os rios Apuaê, 

Inhandava, Cerquinha, Pelotas, Arroio Poatã e o Rio Uruguai. 
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5. HIDROGEOLOGIA 

Na região onde se situa o município de Monte Alegre dos Campos, igualmente a 

cerca de 95% do território brasileiro, há excedentes hídricos e condições hidrogeológicas 

favoráveis à formação de importantes estoques de água subterrânea. Como resultado, 

a densa e extensa rede fluvial é perene, cuja descarga de 6.220 km³/ano coloca o Brasil 

no primeiro lugar dentre os países mais ricos de água doce no mundo. 

A captação de águas subterrâneas para abastecimento de pequenas e médias 

cidades, tal como acontece em Monte Alegre dos Campos, é de até dez vezes mais 

barata do que a utilização das águas superficiais, embora seja menos fotogênica 

(REBOUÇAS, 2003). 

De acordo com o CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - Serviço 

Geológico do Brasil) existem oito poços tubulares profundos atendendo as demandas 

de água potável da população de Monte Alegre dos Campos. Conforme especificações 

do CPRM, os poços no município variam de 66 metros a 250 metros de profundidade 

final, sendo todos eles de propriedade da Prefeitura Municipal. 

Segundo Azevedo & Albuquerque Filho (1998), a natureza geológica de uma área 

(o tipo de estrutura geológica) é objeto que deve ser considerado em uma primeira 

instância para que seja possível compreender a distribuição dos aquíferos nesta área, 

ou seja, a hidrogeologia existente. 

A hidrogeologia dos aquíferos é função da porosidade e permeabilidade das 

rochas, bem como da extensão, espessura e estrutura litológica. Ainda influencia a 

hidrologia dos aquíferos outra propriedade das rochas, denominada explotabilidade. 

Essas propriedades possibilitam agrupar as condições hidrogeológicas em função do 

substrato geológico predominante em determinada área, conforme proposto por 

Feitosa (2000). Segundo esse autor, é possível identificar 11 (onze) grupos 

hidrogeológicos quando consideradas as grandes unidades hidrogeológicas do Brasil. 

Coloca que esses 11 grupos podem ainda ser reduzidos a três tipos de aquíferos, onde 

os de permeabilidade primária que ocorrem em rochas porosas são distinguidos 

daqueles de permeabilidade secundária que ocorrem em rochas fraturadas e dos 
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sistemas impermeáveis mistos. Feitosa (2000) entende que a classificação mais genérica 

dos substratos hidrogeológicos possibilita delimitar a importância hidrogeológica 

relativa desse substrato: as rochas porosas apresentam importância relativa alta e baixa; 

as fraturadas média e baixa enquanto os sistemas mistos impermeáveis apresentam 

importância relativa muito baixa. Afirma, ainda, que essa classificação das águas 

subterrâneas coincide com os grupos utilizados em outros sistemas de classificação, os 

quais são, inclusive, de aceitação internacional. Além disto, salienta que a classificação 

qualitativa dos aquíferos também foi utilizada na representação cartográfica das 

grandes unidades hidrogeológicas do Brasil, sendo que ali foi utilizado o conceito de 

Província Hidrogeológica, o qual possibilita a localização das grandes unidades 

hidrogeológicas que ocorrem no país, facilitando a leitura do mapa. A definição de 

Província Hidrogeológica contempla a delimitação da área de ocorrência da água 

subterrânea de acordo com a geologia aliada a outros aspectos, tais como os 

fisiográficos (clima, morfologia, hidrografia, solos e vegetação). 

5.1. Aqüíferos do Brasil 

Os aquíferos do Brasil foram agrupados de acordo com o conceito de Províncias 

Hidrogeológicas. 

É importante ressaltar que nos depósitos quaternários, nas coberturas detríticas-

lateríticas, nas rochas metamórficas do Arqueano até o Proterozóico Superior e nas 

rochas intrusivas, os aquíferos não estão restritos a uma determinada província 

hidrogeológica, posto que ocorrem em todo o território brasileiro. 

Superior e nas rochas intrusivas, os aquíferos não estão restritos a uma 

determinada província hidrogeológica, visto que ocorrem em todo o território brasileiro. 

 

5.2. Hidrogeologia do Rio Grande do Sul 

Conforme Hausman (1995), a classificação das Províncias Hidrogeológicas do Rio 

Grande do Sul considera as características geológicas, morfológicas e climáticas. Na 

qualificação dos aquíferos granulares, além do conceito de aquífero é considerada a 

“Unidade Hidroestratigráfica”. Unidade hidroestratigráfica pode ser definida como a 
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parte de um corpo rochoso que forma uma unidade hidrogeológica distinta em relação 

ao fluxo de água (MAXEY, 1964, apud SEABER, 1988). Revisando este conceito, Seaber 

(1988) redefiniu-a como “um corpo rochoso distinguido e caracterizado por sua 

porosidade e permeabilidade”. Desse modo, o arcabouço geológico pode ser 

subdividido em porções mais permeáveis ou menos permeáveis (aqüíferos e aqüitardos, 

respectivamente), auxiliando na determinação do sistema de fluxo regional. Um 

exemplo deste tipo de unidade são as formações Permoestratigráfica e 

Permocarbonífera. 

As rochas cristalinas e cristalofilianas são reunidas sob a denominação de 

aqüífero fraturado, não utilizando o termo aqüífero fissurado. Embora esse último 

termo seja muito usado na literatura hidrogeológica brasileira, Hausman (1995) 

considera que deve ser especificado como fissura quando, no aqüífero, ocorrer uma 

superfície de descontinuidade com espessura entre 0,01 e 1 micra, extensão máxima de 

10 micras e incapaz, sob condições comuns, de conduzir ou permitir a circulação da 

água. Já o termo fratura deve ser utilizado quando ocorrer superfície de 

descontinuidade com espessura entre 0,1 mm ao cm, com extensão entre um metro a 

centenas de metros. Nesse caso as condições possibilitam a circulação da água. 

Conforme Hausman (1995), diferenças apresentadas pelos dois tipos de 

aquíferos estão relacionadas ao fato de os aquíferos granulares serem, geralmente, mais 

homogêneos, isotrópicos e contínuos, enquanto os fraturados, em geral, são 

heterogêneos, anisotrópicos e descontínuos. Nos aquíferos granulares as linhas 

isopiésticas indicam a direção e intensidade do fluxo, o que possibilita calcular as 

constantes hidrodinâmicas do aquífero. Na maioria dos aquíferos fraturados isto é 

impossível, uma vez que não indicam nem direção nem intensidade de fluxo. Nos 

aquíferos granulares, a permeabilidade é função da granulometria e do arranjo dos 

grãos. Nos fraturados, ela é função da abertura efetiva, rugosidade, intercomunicação, 

densidade e extensão das superfícies de descontinuidade. Nos aquíferos granulares 

ocorre, geralmente, concentração dos vários elementos químicos, sob a forma de 

manchas semicirculares, com a concentração decrescente a partir do centro de 

mineralização. Nos fraturados, as concentrações destes elementos ocorrem sob a forma 
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de faixas alongadas, acompanhando as direções de maior fraturamento mineralizado, 

ou de circulação de águas mineralizadas. 

Como identifica-se na imagem seguinte, são identificadas por Hausman (1995) 

quatro províncias hidrogeológicas no Rio Grande do Sul, sendo elas:  

1. Província do Escudo; 

2. Província Gondwânica; 

3. Província Basáltica; e 

4. Província Litorânea.  

 

Figura 7: Subdivisão do Brasil em Províncias Hidrogeológicas.  
Fonte: Projeto Pé na Água, adaptado de MMA/SRH, 2007. 

Visto que a área do município de Monte Alegre dos Campos está completamente 

inserida na Província Basáltica, as demais províncias não serão abordadas neste texto. 

A Província Basáltica é parte integrante de um dos maiores derrames de lava do 

mundo, recobre aproximadamente 1.200.000 km² na América do Sul, incluindo quatro 



 
 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

36 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

2017 

países: Brasil (maior parte de sua ocorrência), Argentina, Paraguai e Uruguai. No Rio 

Grande do Sul a área recoberta pelos basaltos é de 137.000 km², o que abrange a quase 

a metade desse estado. Esta província recobre as sedimentares Gondwânicas, 

acompanhando grosseiramente o seu mergulho em direção ao eixo do Sinclinal 

Paranaense. Constituem o topo do Grupo São Bento e são referidos ao Cretáceo Médio, 

com idade geocronológica, determinada por Cordani apud Hausman (1995), entre 135 

e 95 milhões de anos. 

O movimento de água no basalto é possibilitado pelas superfícies de 

descontinuidade existentes nestes tipos de rocha. Sob ponto de vista hidrogeológico 

comporta-se como um aquífero fraturado. A circulação da água se dá através das 

superfícies de descontinuidade, quando não preenchidas por mineralizações 

secundárias, com diâmetro efetivo suficiente para possibilitar o fluxo d’água, tanto 

maior, quanto maior ele for. 

Os basaltos que ocorrem no Rio Grande do Sul têm uma característica singular 

que os diferenciam dos basaltos que ocorrem em outros locais da Terra, à exceção 

daqueles da África do Sul e Índia. Nos basaltos da Formação Serra Geral há pequena 

ocorrência de arenitos intertrápicos e cataclasitos, sendo típica a ocorrência de um 

derrame basáltico sobre outro (RADAMBRASIL, 1986). Esse aspecto caracteriza a 

hidrogeologia dos basaltos no estado como rochas de produtividade irregular. Ao 

contrário do que ocorre em outros países, a permeabilidade dos basaltos no Rio Grande 

do Sul é muito baixa (Hausman, 1995). Segundo o mesmo autor, dois aspectos podem 

ser detectados na circulação subterrânea em áreas basálticas: a circulação que ocorre 

no horizonte regolítico e outra que ocorre na rocha propriamente dita. Estas duas 

circulações, não apresentaram nenhuma correspondência entre os seus níveis 

piezométricos, formando circulações independentes, com alguma inter-relação, no que 

diz respeito à provável recarga. Observa que a circulação neste horizonte se faz próximo 

ao contato com a rocha pouco alterada ou sã, notando-se em muitos pontos o 

afloramento da água sob a forma de fontes, que são pontos de surgência do fluxo 

subterrâneo não confinado. Eles constituem o alimentador do fluxo básico da rede 

hidrográfica. 
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O município de Monte Alegre dos Campos está inserido no Sistema Aquífero 

Serra Geral II. Este Sistema Aquífero ocupa a parte oeste do Estado, os limites das rochas 

vulcânicas com o Rio Uruguai e as litologias Gonduâmicas além da extensa área nordeste 

do Planalto associada com os derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Suas 

litologias são predominantemente riolitos, riodacitos e em menor proporção, basaltos 

fraturados. A capacidade específica é inferior 0,5 m³/h/m, entretanto, 

excepcionalmente em áreas mais fraturadas ou com arenitos na base do sistema, podem 

ser encontrados valores superiores a 2 m³/h/m.  

As salinidades apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. 

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

influenciadas por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guaraní. (CPRM, 2005). 

6. SOLOS 

O solo é o resultado avançado do balanço morfológico, isto é, resultante das 

forças tangenciais à superfície (formas erosivas) e perpendiculares a ela (a 

meteorização). A meteorização nada mais é do que o conjunto de processos químico-

físicos e biológicos capazes de desagregar (efeito mecânico) e decompor (efeito físico) 

as rochas sob a ação do clima e dos agentes biológicos. 

Os solos do município de Monte Alegre dos Campos estão assim classificados: 1) 

Latossolo Bruno alumínico câmbico; 2) Associação de solos Chernossolo Argilúvico 

férrico e Neossolo Litólico. 

Segundo afirma Streck et al (2002) no Rio Grande do Sul os latossolos foram 

diferenciados em Latossolos Brunos e Latossolos Vermelhos conforme a cor 

predominante no horizonte B. O que predomina na região de Monte Alegre dos Campos 

são os Latossolos Brunos alumínicos (Al ≥ 4 cmolc/kg e saturação por Al ≥ 50%). Quanto 

a aptidão ao uso agrícola, nos Latossolos da região dos Campos de Cima da Serra, 

existem limitações climáticas (geadas) para lavouras de verão, sendo aptos para 

frutíferas de clima temperado, pastagens e culturas de inverno. 

Com base no mesmo autor, pode-se caracterizar o Chernossolo Argilúvico férrico 

como sendo solos escuros e com alta fertilidade química, apresentando no perfil uma 
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sequencia de horizontes A-B-C. Ainda, este solo é caracterizado por um horizonte B 

textual ou B nítico e um elevado teor de ferro (≥18%). 

Por fim, associado ao Chernossolo Argilúvico férrico está o Neossolo Litólico, os 

quais apresentam uma sequência de horizontes AR, ou A-C-R, ou O-R, ou H-C. São solos 

de formação muito recente e encontrados nas mais diversas condições de relevo e 

drenagem. Entre os Neossolos, os Neossolos Litólicos são de maior ocorrência no Rio 

Grande do Sul e apresentam um horizonte A ou O assentado sobre a rocha parcialmente 

alterada (horizonte C) ou a rocha inalterada (horizonte R). 
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7. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS 

7.1. Sistema de Abastecimento de Água Potável 

O município opera os serviços de abastecimento d´água na zona urbana e nos 

principais aglomerados rurais do território, cobrando pelos serviços através de tarifa de 

serviço de fornecimento da água. Através da arrecadação destes recursos é custeado 

apenas uma parte das despesas relativas a prestação do presente serviço, sendo que a 

diferença é suportada pelos cofres públicos municipais. 

As despesas suportadas pelo erário público envolvem os custos com a operação 

do abastecimento, tratamento de água, manutenção preventiva e corretiva, e chamadas 

emergenciais manutenção. Os custos apresentam-se altamente variáveis, não sendo 

possível a estipulação de valores fixos. 

As despesas com o tratamento da água são fixas uma vez que estas são 

provenientes da terceirização contratual para uma prestadora de serviços, conforme 

consta no processo licitatório denominado Tomada de Preços nº 04/2015, a contratada 

é a empresa ENTAAL Engenharia, serviços de Tratamento de Água e Análises Ltda, de 

CNPJ nº 12.305.407/0001-06.  

Os serviços contratados envolvem o tratamento de monitoramento da qualidade 

da água para consumo humano, através da adição e controle dos produtos a base de 

Cloro e Flúor, o quais são dosados através de Estações de Tratamento de Água próprias 

para esta finalidade.  

Ainda é constante no contrato que a contratada deve apresentar os laudos de 

monitoramento mensal da qualidade da água junto ao setor de vigilância sanitária do 

município. Conforme o contado junto à contratada, a forma de entregas destes 

relatórios é realizada digitalmente através de ferramenta direta de compartilhamento 

de arquivos.  

Conforme as vistorias realizadas pela equipe executora do presente diagnóstico, 

o município apresenta-se com a responsabilidade sobre os seguintes sistemas de 

abastecimento: 

Quadro 5: Sistemas de abastecimento de água sob responsabilidade do município 
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Nome Manancial Tratamento Canalização Zona 

Municipal 

SAC Vila Rica Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Capela São 

Francisco 

Poço Tubular Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Enxovia Cap. N. 

Srª. Das Graças 

Poço Tubular Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Passo do Carro 

– Vila Tavares 

Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Passo do Carro 

– Mariquinha 

Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Passo do Carro  Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Distrito urbano 

SAC Capela da Luz Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Rural 

SAC Sede Municipal Subterrâneo 

(Aquífero Serra 

Geral) 

Simples Desinfecção e 

fluoretação 

Sim (PVC) Urbana 

Fonte: Equipe ENTAAL 

A seguir, cada um dos sistemas mencionados acima, segue melhor 

diagnosticado. 

7.1.1. SAC Vila Rica 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 
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profundo. O recalque da água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de 

uma rede de PEAD de 40mm até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em 

uma rede de PVC de 40 mm, variando até os ramais das casas em reduções de até 20 

mm. 

 

Figura 8: Poço artesiano da Localidade Vila Rica 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento e hidrômetro, porém já 

possui instalado o selo hidráulico e encamisamento estendido, itens necessários para a 

obtenção de outorga de uso.  

O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 15 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

A vedação do reservatório está intacta, sem vazamentos ou meios diversos de 

infiltração. O reservatório está muito bem isolado. 
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Figura 9: Central de reservação da localidade Vila Rica 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo GM-09, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade, após a implantação 

do sistema como encontra-se hoje, não foram relatadas faltas de água ou interrupções 

no abastecimento nem em períodos mais secos, exceto quando para manutenções de 

redes. 
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7.1.2. SAC Capela São Francisco 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo composto de Poço 

Subsuperficial e fonte drenada que abastece o poço principal antes do bombeamento. 

O recalque da água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de uma rede de 

PVC de 50 mm até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em uma rede de 

PVC de 50 mm, variando até os ramais das casas em reduções de até 20 mm. 

 

Figura 10: Fonte de captação de água da Capela São Francisco 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O sistema em questão não possui licenciamento, porém torna-se dispensável 

uma vez que este tipo de extração de água não é passível de outorga.  

 O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 

aproximadamente 25 m³, tendo instalado 1 reservatório fabricado em fibra de vidro de 

15 m³ e outro fabricado em aço de 10 m³.  
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Figura 11: Central de reservação Capela São Francisco 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 A vedação do reservatório de 10 m³ está levemente comprometida, 

apresentando pequenos vazamentos. Os reservatórios apresentaram-se muito bem 

isolados e fechados. 

 

Figura 12: Detalhe de vazamento na central de reservação 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 
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um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade, tentou-se a 

implantação de um poço tubular profundo na localidade, mas que devido a problemas 

técnicos de instalação não pode ser utilizado, uma vez que os equipamentos 

despencaram do suporte e encontram-se no fundo do poço. Não foram relatadas faltas 

de água ou interrupções no abastecimento em períodos normais de estiagem, exceto 

quando para manutenções de redes. 

 

7.1.3. SAC Enxovia – N. Srª das Graças 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo que funciona com um reabastecimento auxiliar proveniente de fonte drenada. 

O recalque da água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de uma rede de 

PVC de 40 mm até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em uma rede de 

PVC de 50 mm, variando até os ramais das casas em reduções de até 20 mm. 
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Figura 13: Fonte de abastecimento da Localidade Enxovia – N. Srª das Graças 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento, selo hidráulico, 

encamisamento e hidrômetro, dificuldades que devem ser sanadas para a obtenção de 

outorga de uso. 

O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 5 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

Este reservatório em si encontra-se comprometido devido a falta de tampa, que 

segundo relatos foi arrancada pela ação do vento. 
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Figura 14: Central de reservação da localidade Enxovia N. Srª das Graças 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, porém a qualidade da água encontrada pode ser contestada, uma 

vez que geralmente apresenta-se com o parâmetro de turbidez altamente alterado.  

Conforme os relatos da população residente na localidade e da própria 

municipalidade, a localidade sofre com a baixa disposição hídrica da região, uma vez que 

as ações desenvolvidas não surtiram efeitos significativos sobre o sistema de 
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abastecimento de água. 

A região sofre com falta de água em períodos de pouca estiagem. A água 

superficial encontrada na localidade apresenta-se fora do padrão básico de qualidade, 

apresentando aspecto de cor e escuro. Muitos residentes da localidade contam com 

fontes próprias, denominadas de Sistema Alternativo Individual (SAI), que são 

popularmente conhecidos como “olho d’água”, mas que também tem sua qualidade 

altamente comprometida. 

Pode ser verificado na figura 15, que o reservatório do sistema em questão está 

completamente desprotegido, devido a ausência de tampa para fechamento do 

reservatório. 

 

Figura 15: Reservatório do sistema da localidade Enxovia - N. Srª das Graças 
Fonte: Equipe ENTAAL 

Esta localidade está inserida no distrito da Enxovia, que no geral merece uma 

atenção especial no quesito de resolução de problemas na ordem do apastecimento da 

água. 

 

7.1.4. SAC Passo do Carro – Vila Tavares 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 
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vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo. O recalque da água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de 

uma rede de PVC de 40mm até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em 

uma rede de PVC de 50 mm, variando até os ramais das casas em reduções de até 20 

mm. 

 

Figura 16: Poço artesiano da localidade Vila Tavares 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento e hidrômetro, porém já 

possui instalado o selo hidráulico e encamisamento estendido, itens necessários para a 

obtenção de outorga de uso.  

 O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 15 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

A vedação do reservatório está intacta, sem vazamentos ou meios diversos de 

infiltração. O reservatório está muito bem isolado. 
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Figura 17: Central de reservação e tratamento da localidade Vila Tavares 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo GM-09, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 
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coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade, após a implantação 

do sistema como encontra-se hoje, não foram relatadas faltas de água ou interrupções 

no abastecimento nem em períodos mais secos, exceto quando para manutenções de 

redes. 

 

7.1.5. SAC Passo do Carro 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva, estando este instalado 

em um distrito com aglomerado urbano. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo, instalado nas proximidades da escola da localidade. O recalque da água é feito 

por conjunto motor-bomba trifásica, através de uma rede de PVC de 40mm até o 

reservatório, a partir de onde a água é distribuída em uma rede de PVC de 50 mm, 

variando até os ramais das casas em reduções de até 20 mm. 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento, selo hidráulico, 

encamisamento e hidrômetro, dificuldades que devem ser sanadas para a obtenção de 

outorga de uso. 

 O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 15 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

A vedação do reservatório está intacta, sem vazamentos ou meios diversos de 

infiltração. O reservatório está instalado em estrutura elevada de concreto armado, 

muito bem isolado, mas carece de meios de acesso e vistoria. 



 
 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

52 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

2017 

 

Figura 18: Central de reservação e tratamento Localidade Passo do Carro 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 Conforme pode-se verificar no local e segundo os relatos da administração 

municipal, existe em andamento o projeto de aumento da capacidade de reservação da 

localidade para 20 m³, com a substituição do reservatório existente por outro que já é 

de posse do município, mas que necessita de reparos.. 
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Figura 19: Reservatório para ampliação de capacidade 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga.  

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 
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As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade, as interrupções no 

abastecimento de água são constantes, principalmente em períodos de estiagem, 

porém os motivos principais levantado pelos residentes é devido a alta incidência de 

vazamentos e consumo excessivo de água. 

Outro ponto crítico é a falta de hidrômetros em todo o sistema, desde a extração 

até a distribuição final. A falta de controle e consumo pode ser a causadora de 

desperdício e desleixo com a água e o sistema. 

 

7.1.6. SAC Passo do Carro – Mariquinha 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo. O recalque da água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de 

uma rede de PVC de 40mm até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em 

uma rede de PEAD de 50 mm, variando até os ramais das casas em reduções de até 20 

mm. 
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Figura 20: Poço artesiano do sistema localidade Mariquinha 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento e hidrômetro, porém já 

possui instalado o selo hidráulico e encamisamento estendido, itens necessários para a 

obtenção de outorga de uso.  

O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 20 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

A vedação do reservatório está intacta, sem vazamentos ou meios diversos de 

infiltração. O reservatório está muito bem isolado. 
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Figura 21: Central de reservação e tratamento localidade Mariquinha 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 
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para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade que utiliza-se desta 

rede, após a implantação do sistema como encontra-se hoje, não foram relatadas faltas 

de água ou interrupções no abastecimento nem em períodos mais secos, exceto quando 

para manutenções de redes. 

 

7.1.7. SAC Capela da Luz 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva, estando este instalado 

em um distrito com aglomerado urbano. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo que é reabastecido por água proveniente de fonte drenada. O recalque da 

água é feito por conjunto motor-bomba trifásica, através de uma rede de PVC de 40mm 

até o reservatório, a partir de onde a água é distribuída em uma rede de PVC de 50 mm, 

variando até os ramais das casas em reduções de até 20 mm. 
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Figura 22: Poço artesiano da localidade Capela da Luz 
Fonte: Equipe ENTAAL 

O poço em questão não possui licenciamento. Para a busca do licenciamento o 

mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento e hidrômetro, porém já 

possui instalado o selo hidráulico e encamisamento estendido, itens necessários para a 

obtenção de outorga de uso.  

O sistema desta localidade possui uma capacidade de reservação de água de 15 

m³, sendo este reservatório fabricado em fibra de vidro, produto completamente inerte. 

A vedação do reservatório está intacta, sem vazamentos ou meios diversos de 

infiltração. O reservatório está muito bem tampado e isolado. 
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Figura 23: Central de reservação e tratamento Capela da Luz 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 
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A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, nesta localidade, atendem e satisfazem as 

exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde.  

Conforme os relatos da população residente na localidade, após a implantação 

do sistema como encontra-se hoje, não foram relatadas faltas de água ou interrupções 

no abastecimento nem em períodos mais secos, exceto quando para manutenções de 

redes. 

 

7.1.8. SAC Sede Municipal 

O sistema de abastecimento de água da localidade é cadastrado no programa de 

vigilância sanitária como sendo uma Solução Alternativa Coletiva, mas que está inserida 

e abastecendo um aglomerado urbano. 

O sistema é composto por fonte de abastecimento do tipo Poço tubular 

profundo, mais precisamente 2 poços. O recalque da água, em ambos os poços, é feito 

por conjunto motor-bomba trifásica, através de rede adutora de PVC de 40 mm até o 

reservatório, a partir de onde a água é distribuída em uma rede de PVC de 60 mm, 

variando até os ramais das casas em reduções de até 20 mm. 
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Figura 24: Poço artesiano 1 da localidade Sede do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 

Figura 25: Poço artesiano 2 da localidade Sede do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 

Os poços em questão não possuem licenciamento. Para a busca do 

licenciamento o mesmo carece de equipamentos básicos como cercamento, selo 

hidráulico, encamisamento e hidrômetro, dificuldades que devem ser sanadas para a 

obtenção de outorgas de uso. 

O sistema da sede municipal possui uma capacidade de reservação de água de 
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aproximadamente 25 m³, sendo este reservatório fabricado em chapas de ferro, com 

característica de torre do “tipo taça”. Internamente o reservatório é revestido com 

pintura epóxi em boa conservação, produto inerte à ação de oxidação enquanto o 

revestimento estiver em bom estado. A vedação do reservatório está intacta, sem 

vazamentos ou meios diversos de infiltração. O reservatório está muito bem isolado. 

 

Figura 26: Central de reservação e tratamento da localidade sede do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 
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 O sistema de tratamento utilizado, conforme o prestador do serviço, é composto 

por um sistema mecânico de desinfecção e fluoretação de água, através da utilização de 

um equipamento da marca Lacua, modelo LM-60, que tem autonomia operacional para 

1,260 m³ por carga. 

A manutenção do equipamento, assim como a reposição do produto utilizado 

para o tratamento, é realizada pela empresa terceirizada. A empresa também é 

responsável pela coleta mensal de água deste sistema, em dois pontos distintos, um 

denominado de “Saída do Tratamento” e outro denominado de “Ponto de Consumo”, 

coletado em ponto aleatório da rede de distribuição. A água coletada é remetida para 

laboratório especializado nesse tipo de análises. 

As ações de tratamento de água, para a sede do município, atendem e satisfazem 

as exigências operacionais do sistema em comparação à Portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, uma vez que o sistema está cadastrado como SAC.  

Conforme os relatos da população, após a implantação do sistema como 

encontra-se hoje, não foram relatadas faltas de água ou interrupções no abastecimento 

nem em períodos mais secos, exceto quando para manutenções de redes. 

Um ponto crítico para o sistema de abastecimento da sede municipal é a falta de 

controle e monitoramento quantitativo do consumo da água, uma vez que todo o 

sistema carece de instalação de hidrômetros, na adução, na reservação e na 

distribuição. 

Como verificamos nas imagens a seguir, os cavaletes de ligação entre rede e 

consumidor não seguem um padrão estabelecido, muito menos contam com 

hidrômetros para leitura de consumo. 
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Figura 27: Ilustração de Cavalete de ligação com a rede de abastecimento 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 

Figura 28: Ilustração de cavalete de ligação com a rede de abastecimento 
Fonte: Equipe ENTAAL 
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Figura 29: Ilustração de Cavalete de ligação com a rede de abastecimento 
Fonte: Equipe ENTAAL 

Caracteriza-se portanto, um sistema completamente falho na sua operação, uma 

vez que todo o sistema, seus custos e receitas são tratadas de forma virtual, ou seja, 

sem cadastro efetivo do controle. 

7.1.9. Macromedição 

A macromedição nada mais é do que um conjunto de medições feitas nos 

sistemas de abastecimento de água, tanto nos produtores quando nos de 

abastecimento. Ela é essencial para que se monitore e gerencie de maneira adequada 

esse sistema de abastecimento de água, uma vez que são imprescindíveis dados 

confiáveis para que se desenvolvam estratégias de redução e controle de perda de água 

verdadeiramente eficazes. 

Conforme o relatado, nenhum dos sistemas existentes no município contam com 

sistema de macromedição para controle de volumes e perdas do abastecimento.  

Caracteriza-se uma grande falha nos sistemas o fato de o município não obter a 

relação de Volume consumido x Energia consumida por exemplo,  quaisquer análises 

mais minuciosas sobre o sistema passam por um sistema de controle de macromedição. 

7.1.10. Micromedição 
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Entende-se por Micromedição, o conjunto de atividades a serem desenvolvidos 

pelo gestor dos serviços de abastecimento de água, visando dotá-la de políticas, normas 

e procedimentos que permitam obter, processar, analisar e divulgar dados relativos a 

volumes de água demandados através dos ramais prediais de um sistema de 

abastecimento de água. 

Conforme pode ser diagnosticado, todos os sistemas de abastecimento 

presentes no município são falhos quanto ao aspecto de micromedição, uma vez que 

são raros os hidrômetros implantados nas ligações prediais junto ao consumidor final. 

Esta falha gravíssima não permite a confiabilidade ao sistema de cobrança das 

redes de abastecimento de água, uma vez que não é possível mensurar o consumo de 

cada consumidor. 

7.1.11. Sistemas de Abastecimento Individual 

Além das Soluções Alternativas Coletivas de abastecimento de água, classificadas 

como SAC no município, também existe uma grande parte do território que é abastecida 

através de Soluções Alternativas Individuais, sendo esta uma parte muito preocupante 

de todos os sistemas. 

O município de Monte Alegre dos Campos possui uma extensão territorial muito 

grande, sendo que por vezes as redes de distribuição de água não alcançam as moradias 

mais isoladas por questões de impossibilidade técnica. Quando da ocorrência desta 

natureza, o munícipe é obrigado a buscar uma fonte de abastecimento individual de 

água.  

O isolamento de aglomerados de moradias torna-se uma preocupação para o 

sistema de saneamento básico, uma vez que nestes não são empregados nenhum 

controle qualitativo sobre a água consumida. 

Durante o período de diagnósticos, foram levantadas algumas situações onde os 

sistemas eram extremamente propensos a má qualidade da água, podendo ser devido 

à natureza da água ou simplesmente à falta de tratamento da mesma. 

Uma das localidades que se encaixam no perfil de isolamento de rede é a Capela 

Santo Antônio, do 2º Distrito.  
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Figura 30: Igreja da localidade Capela Santo Antônio 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 Nesta localidade foi verificado que a água utilizada é proveniente de poço raso, 

instalado ao meio de uma área utilizada na pecuária de bovinos, a cerca de 10 metros 

da estrada. 

 

Figura 31: Vista da fonte de captação de água da Capela Santo Antônio 
Fonte: Equipe ENTAAL 



 
 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

68 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

2017 

 

Figura 32: Sistema de captação de água Capela Santo Antônio 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 Por melhor que esteja conservado o poço de água, o mesmo não conta com 

tratamento algum, caracterizando assim uma falha grave para o sistema. Sequer o 

mesmo está incluído no sistema de monitoramento mensal da qualidade da água. 

 Outras localidades como a Capela Nossa Senhora da Saúde (5º Distrito), Capela 

São Judas Tadeu (6º Distrito) e a Capela São José (7º Distrito) também encontram-se 

exatamente na mesma situação, ou seja, não contam com água de qualidade confiável, 

ou sequer contam com sistema de distribuição por meio de rede. 
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Figura 33: Igreja da capela Nossa Senhora da Saúde 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 

Figura 34: Igreja da Capela São José 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 Além destas localidades, a situação mais preocupante encontra-se na Enxovia 

(11º Distrito), onde pôde-se verificar que existem inúmeras famílias consumindo água 

de qualidade contestável, uma vez que em sua maioria as águas são provenientes de 

poços rasos que não garantem nem o isolamento do acesso à água na fonte.  

 A situação mais gritante foi constatada na Enxovia, onde no meio do aglomerado 



 
 

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 

70 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

2017 

de residências está instalado um poço raso proveniente de uma fonte de água local. 

Conforme constatou-se, o sistema é completamente suscetível à contaminação por 

agentes externos, uma vez que conforme as imagens a seguir comprova-se a influência 

que a fonte sofre pela falta de proteção e seus arredores, apresentando na área 

possíveis fontes de contaminação para esta água. 

 

Figura 35: Vista do sistema de captação de água na localidade Enxovia 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 

Figura 36: Vista da fonte de captação e arredores 
Fonte: Equipe ENTAAL 
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 A situação do reservatório de água não difere da mesma preocupação da fonte, 

já que o reservatório apresenta falhas de vedação, propiciando a contaminação da água 

no seu interior. 

 

Figura 37: Central de reservação 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 Sabe-se que esta é a única solução atual para a localidade, que apresenta 

extrema dificuldade com o abastecimento de água, porém deve ser tratado como 

urgente a resolução de seu problema.  

 Outras localidades também apresentam como preocupação a falta de controle 

sobre a qualidade de suas águas, uma vez que são provenientes de soluções alternativas 

individuais, mas que são utilizadas coletivamente e já que não estão sendo tratadas 

conforme a legislação prevê, como por exemplo na Capela do Carmo (3º Distrito), no 

Ranchinho (10º Distrito) e na Enxovia (11º Distrito), mais precisamente na Capela Nossa 

Senhora de Lurdes e na Capela Nossa Senhora das Graças. 

 Todos as Soluções Alternativas Individuais apresentam falha em sua operação e 

monitoramento, sendo este um problema a ser sanado. 
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7.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

7.2.1. Área Urbana 

De acordo com os registros pesquisados na sede administrativa, o município de 

Monte Alegre dos Campos não possui coleta e tratamento coletivo de esgoto sanitário, 

existe apenas a exigência de implantação de um sistema convencional de Fossa-Poço 

Sumidouro, onde alguns sistemas apresentam ainda Filtro Anaeróbio no entremeio a 

este sistema.  

Hoje todo o esgoto é disposto individualmente, sendo que a disposição final 

deste é em sua maioria através do sistema de infiltração com poço sumidouro, ou 

melhor descrevendo, a fossa rudimentar. 

Dentre os sistemas utilizados no município identificam-se 4 tipos de sistemas: 

•  Caixa de Gordura e Fossa Séptica + Sumidouro; 

•  Caixa de Gordura e Fossa Séptica + Rede de água pluvial; 

•  Caixa de Gordura e Fossa Séptica + Filtro + Rede de água pluvial; 

•  Sumidouro (Poço Negro). 

Importante lembrar as consequências do lançamento de esgotos não tratados 

nos corpos d’água. No Quadro a seguir indica-se alguns elementos presentes no esgoto 

e as consequências do lançamento no meio ambiente: 

Quadro 6: Consequências do lançamento de esgoto no meio ambiente 
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Fonte: (Fonte: PACHECO. J. Eduardo) 

No tratamento individual atualmente exigido pela Prefeitura e de acordo com as 

normas da ABNT, são exigidas as seguintes unidades: 

• Caixa de Gordura; 

• Fossa Séptica; e 

• Poço Sumidouro. 

Apresenta-se na figura a seguir, um esquema em corte de um sistema de 

tratamento individual genérico ideal aplicável no município, em respeito a NBR 

7229:1993 da ABNT, composto de fossa séptica, seguido de filtro anaeróbio e somado a 

um sistema de infiltração com poço sumidouro. 

Figura 38: Corte esquema ideal para tratamento individual do esgoto sanitário 
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Fonte: Equipe ENTAAL 

Atualmente nos sistemas individuais, o esgoto tratado é encaminhado para 

poços sumidouros, mesmo o sistema não contando com filtro anaeróbio, e ainda para 

sumidouro ou córregos mais próximos. 

Com relação a solução para estes sistemas, a Prefeitura tem adotado este 

procedimento para minimizar a poluição dos recursos hídricos pela falta de um sistema 

público coletivo de coleta e tratamento de esgoto. 

O sistema composto de fossa séptica + filtro anaeróbio atende + Infiltração, 

atende, “teoricamente”, o pré-requisito de redução da carga orgânica que a legislação 

ambiental exige, porém na prática estes sistemas possuem as seguintes dificuldades: 

• Geralmente o proprietário não realiza a limpeza prevista em norma, diminuindo 

a eficiência do sistema; 

• Com o passar do tempo a fossa e o filtro podem sofrer fissuras na sua parede e 

no fundo causando vazamento, podendo contaminar o lençol freático; 

• Estas unidades não reduzem totalmente os microrganismos causadores de 

doenças de vinculação hídrica; 

• Na maioria das vezes a prefeitura apenas fiscaliza a instalação das unidades antes 

que o munícipe as coloque em operação, podendo o mesmo desativar o sistema 

quando este apresentar os primeiros sinais de necessidade de manutenção.  

• Anteveem-se dificuldades para interligação da parte interna dos imóveis aos 

futuros ramais, quando da implantação do sistema público de esgoto, uma vez 
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que muitas vezes o escoamento atual se direciona para o fundo do lote, o que 

exigirá intervenções de quebra e recomposição de piso e adequação de caimento 

da tubulação da parte interna. 

• Antecipa-se essa situação por ser de conhecimento que, em diversos municípios 

de todo país onde foi implantado um novo sistema de esgoto, não houve a 

adesão prevista dos munícipes, permanecendo as consequências danosas para o 

meio ambiente em decorrência do lançamento inadequado, pela não ligação dos 

imóveis à rede pública e ainda gerando dificuldades financeiro para amortizar os 

investimentos efetuados em ramais, redes, coletores tronco e estação de 

tratamento de esgoto, pela não cobrança do serviço. 

 

7.2.1.1. Ligações Prediais 

Como exigência para a concepção dos sistemas individuais esgotamento 

sanitário, as ligações da rede até o sistema de tratamento devem seguir os ditames da 

NBR 8160:1999 da ABNT, sendo estes auditados na aprovação dos projetos, bem como 

na sua execução. 

Conforme foi verificado junto a Prefeitura, não foram encontrados registros 

fotográficos dos sistemas instalados, deixando visível a situação da necessidade de 

aprimoramento dos métodos de controle na fiscalização.  

7.2.1.2. Rede Coletora 

Conforme verificado, o município não conta com nenhum tipo de rede coletora 

para esgoto sanitário, o que existe é uma rede de drenagem urbana, na qual, segundo 

relatos de munícipes, alguns moradores interligam suas fossas sépticas para descartar 

seu esgotamento, porém em vistoria o relato não se confirmou. 

Para a implantação de um sistema coletivo, o município ainda busca o 

desenvolvimento da área de saneamento através de planejamentos e busca constante 

de projetos. Porém ainda não se apresenta previsível sua implantação. 

7.2.1.3. Interceptores, Estações elevatórias, Emissários, ETEs 

O município de não conta com um sistema separador absoluto para o 
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esgotamento sanitário, carecendo assim de quaisquer dispositivos ligados a este tipo de 

sistema.  

Caso o fato da utilização de rede pluvial se comprove, pode se afirmar que este 

seria um uso “clandestino” desta rede como emissário de esgotamento sanitário. É 

possível afirmar que pode haver a utilização clandestina, visto que o município também 

não mantém um controle das manutenções dos sistemas individuais, como por exemplo 

drenagens de fossas, retrolavagens de filtros e inspeção de sumidouros. 

7.2.1.4. Controle 

Não foram encontrados registros de controles realizados pelo município para 

lançamentos de esgoto sanitário na rede hidrográfica local. 

7.2.2. Zona Rural 

A área do perímetro considerado rural no município recebe exatamente o 

mesmo tratamento sobre a implantação de sistemas individuais de tratamento de 

esgoto sanitário, uma vez que a orientação passa a ser exatamente conforme as mesmas 

são repassadas aos residentes do perímetro urbano. 

São realizadas orientações para os munícipes que desejam construir suas 

residências, junto aos setor de engenharia pode-se encontrar técnicos que orientam os 

métodos construtivos para sistemas de tratamento de esgoto sanitário e sua destinação 

através de poço sumidouro ou valas de infiltração. 

 

7.2.3. Deficiências do sistema 

Apresentando as deficiências do SES de Monte Alegre dos Campos, listam-se os 

pontos abaixo: 

• Não existe sistema coletivo implantado;  

• 0% de cobertura; 

• Exigirá primeiro a adequação do sistema de abastecimento de água potável; 

• Implantação da cultura de ligação; 

• Implantação de sistema tarifário; 
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• Não existe no município, quadro efetivo funcional para operar o sistema. 

7.2.4. Descritivo Financeiro 

Por não apresentar um sistema de referência, funcional, ou no mínimo 

implantado, o município não pode despender ou arrecadar valores de referência para o 

sistema de esgotamento sanitário, logo, não possui registros de qualquer movimentação 

financeira na área. 

 

7.3. Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por ser uma área já 

estudada e planejada no município, segue um planejamento individual através do Plano 

Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS. Portanto, cabe 

no presente plano o conteúdo das descrições e diretrizes desenvolvidas exclusivamente 

para os resíduos sólidos, através do plano individual. 

7.3.1. Geração 

Conforme as informações obtidas, o município de Monte Alegre dos Campos 

gera semanalmente o volume aproximado de 15 m³ de resíduos. 

Estes resíduos apresentam uma composição gravimétrica aproximada conforme 

segue:  

Metais: Durante o levantamento, este material representou 5,44% do volume 

dos resíduos sólidos urbanos, porém esta pode ser dividida em recicláveis (67%) e 

rejeitos (33%). 

Plásticos: Os plásticos são divididos em recicláveis e rejeitos, nesta classe estão 

representados apenas os recicláveis (36%), pois os rejeitos possuem uma segregação 

própria. 

 Vidros: Este material representou 2,67% do volume dos resíduos sólidos 

urbanos. 

Papéis: Este material representou 28,37% do volume dos resíduos sólidos 
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urbanos. 

Rejeitos: Os rejeitos foram verificados como embalagens contaminadas e não 

recicláveis. No levantamento este material representou 8,10% do volume dos resíduos 

sólidos urbanos. 

Ainda como rejeitos, porém que não podem ser aterrados em aterros de Classe 

II, foram encontradas pilhas e baterias, bem como lâmpadas. 

Orgânicos: Em volume diagnosticado este material representou 19,42% do 

volume dos resíduos sólidos urbanos. 

A composição média dos resíduos conforme o peso divide-se em: 53,11% de 

resíduos orgânicos e 46,89% resíduos secos. Desses últimos a divisão compreende 

76,67% de resíduos recicláveis e 23,33% de rejeitos. 

 

7.3.2. Acondicionamento 

Os resíduos domiciliares são acondicionados em sacos plásticos ou sacos para 

lixo. Após geração, são transportados até os dispositivos de acondicionamento 

denominados como lixeiras comunitárias disponibilizadas pela prefeitura na via pública. 

As lixeiras comunitárias estão dispostas de forma irregular por toda a sede.  

Algumas das lixeiras comunitárias existentes na via pública encontram-se 

depredadas não possuindo tampa, o que gera o rompimento dos sacos por animais 

domésticos que se alimentam dos restos de alimentos ali depositados. Também, na 

visita técnica constatou-se a presença de sacos contendo resíduos fora das lixeiras. 

Conforme pode ser verificado nas imagens que seguem. 

Os resíduos sólidos comerciais são manejados de forma semelhante aos 

domésticos devido suas similaridades.  
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Figura 39: Lixeira pública em distrito urbano do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 

Figura 40: Lixeira pública em distrito urbano do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 
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Figura 41: Lixeira pública em distrito urbano do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 
 

 

Figura 42: Lixeira pública em distrito urbano do município 
Fonte: Equipe ENTAAL 
 

7.3.3. Coleta dos resíduos 

O principal serviço executado pelo Poder Público Municipal é a 

operacionalização da coleta de resíduos sólidos domésticos e comerciais.  
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A abrangência do serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é de 100% na 

área urbana e, aproximadamente, 45% na rural. 

A coleta e o transporte nos distritos do município são realizados por 02 

funcionários da prefeitura, em caminhão caçamba trucado com capacidade para 16 

toneladas. O manejo dos resíduos coletados pelos funcionários da prefeitura é feito com 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s). A periodicidade da coleta nos 

distritos é semanal, não havendo um dia fixo. Antes dos funcionários realizarem a coleta 

de resíduos, os mesmos informam-se nos distritos se há sacos dispostos nas lixeiras 

comunitárias. Caso não há geração, a coleta só irá ocorrer na próxima quinzena. Não há 

roteiro definido para realização da coleta, sendo que normalmente o caminhão passa 

onde estão instaladas as lixeiras comunitárias. 

7.3.4. Transbordo 

Após coletados pelo município, os resíduos são destinados à uma área para 

transbordo. 

A área de transbordo é um espaço aberto e nivelado, de posse e administração 

do município, que o utiliza para a colocação de uma caçamba de aproximadamente 20 

m³ proveniente da empresa contratada para realizar o transporte deste resíduo até o 

destino final. 
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Figura 43: Caçamba utilizada para transbordo de resíduos sólidos 
Fonte: Equipe ENTAAL 

 A área em questão trata-se de um de uma estação de transbordo de resíduos 

que não foi licenciada e nem construída. 

 Esta área é de posse do poder municipal, mas que por hora é utilizada com esta 

finalidade.  

A área, como está ilustrada na imagem anterior, não está preparada para receber 

transbordamento de resíduos, portanto não possui licenciamento ambiental, sendo esta 

uma falha grave deste sistema. 

  Ainda presente na mesma área, na oportunidade de vistoria, foi encontrado um 

acumulo de lâmpadas fluorescentes, acumuladas junto ao edifício construído em cima 

do terreno desta área, logo tratando-se de um passivo ambiental que o município deve 

tratar imediatamente, uma vez que as mesmas estão ao tempo, desprotegidas e ao ar 

livre.  

 

Figura 44: Disposição irregular de lâmpadas fluorescentes 
Fonte: Equipe ENTAAL 
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Figura 45: Local de disposição de passivo ambiental 
Fonte: Equipe ENTAAL 

7.3.5. Transporte e destinação 

Atualmente o município de Monte Alegre dos Campos terceiriza o serviço de 

destinação dos resíduos sólidos para a empresa VALDOIR FERREIRA MINUZZO -ME, 

sendo que a mesma é responsável por coletar semanalmente a caçamba de resíduos na 

área de transbordo, deixando uma caçamba vazia para o os trabalhos de coleta da 

próxima semana.  

A empresa subcontratada é responsável por destinar os resíduos sólidos 

coletados no município. Segundo as informações, os resíduos são destinados 

diretamente para o aterro da empresa Companhia Riograndense de Valorização de 

Resíduos – CRVR do Grupo SOLVI, localizado na Rodovia BR 290, Km 178, Bloco Coréia, 

no município de Minas do Leão/RS. 

 

7.4. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

7.4.1. Conceitos e definições 

Constituído do conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 
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amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas. 

• Rede de drenagem pluvial: Conjunto de dispositivos interdependentes 

que tem a função de drenar a água pluvial que incide sobre sua área de 

abrangência. 

• Tubos de concreto armado: Tubulação fabricada pré-moldada que segue 

normas de fabricação sobre concreto e armação metálica. Tem a função 

de condução do liquido em seu interior. 

• Boca-de-lobo: Dispositivo de acesso da água de escoamento para a 

tubulação da rede. Caracteriza-se por oferecer entrada horizontal da 

água à rede e por sua instalação ser feita na calçada. Pode ser munido de 

grades verticais ou não. 

• Bueiro: Dispositivo de acesso da água de escoamento para a tubulação 

da rede. Caracteriza-se por ser de entrada vertical da água na tubulação. 

Sempre coberto por grade, este é instalado integralmente na sarjeta da 

rua. 

• Sarjeta: Calha executada na junção da rua com o meio fio. Tem a função 

de escoar a água superficialmente, oriunda da rua, até a dispositivo de 

acesso. Este tem a função de coleta da água de escoamento. 

7.4.2. Diagnóstico atual 

O serviço de drenagem das águas pluviais, está disponível em pequenos trechos 

da zona urbana e da localidade de Passo do Carro – Capela Santa Catarina (Passo do 

Carro). 

Além destes estão instalados ao longo das rodovias municipais, sistemas de 

escoamento d’água, especialmente os de travessia, os quais tem o objetivo de drenar 

destas rodovias as águas pluviais, afim de aumentar a vida útil das mesmas. 

7.4.2.1. Histórico 

Conforme relatos dos munícipes e atuantes do poder público, o município 

sempre ofereceu bom grau de drenagem urbana, não constando registros de enchentes 
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ou cheias que tenham levado a estado de emergência ou maiores preocupações. Este 

fato ocorre principalmente devido ao relevo do município. 

7.4.2.2. Rede e Abrangência 

Não consta como documento, qualquer estudo sobre a quantificação da rede de 

drenagem urbana pluvial no município, porém sabe-se que todas as ruas pavimentadas 

do perímetro urbano possuem ligação com o sistema de drenagem urbana, que envolve 

desde as sarjetas até as tubulações subterrâneas. Este sistema, como informado 

anteriormente é identificado como Separador Absoluto, tendo como a parte de 

drenagem pluvial sendo descartada na malha hídrica, bastante abrangente no 

município, sem a passagem por qualquer dispositivo específico. 

7.4.2.3. Dispositivos existentes 

Os dispositivos que formam a rede de drenagem de água pluvial são basicamente 

as tubulações, bocas de lobo e bueiros e, as sarjetas das ruas. Todos os dispositivos 

seguem seus padrões, como por exemplo: para as sarjetas o dimensionamento padrão 

é de 10x20 com inclinação de 15%; para as bocas de lobo e bueiros estes são instalados 

a cada 80 metros de rua pavimentada e em todas as esquinas secundárias que recebam 

carga de água a partir do início da rua; e, para a rede de transporte de água pluvial, são 

usados tubos de concreto armado de 400, 600 e 800 mm de diâmetro, conforme a 

necessidade, sendo esta ditada por técnicos da administração. 

Devido ao relevo acidentado e com grande quantidade de córregos para 

escoamento da água, não se faz necessário o uso de outros dispositivos que tenham 

função de regulagem ou amortecimento de vazões. Portanto o sistema consta como 

regular e suficiente. 

 

7.4.2.4. Operação e manutenção 

A operação e manutenção do sistema de manejo de águas pluviais, é de 

responsabilidade do município, assim como o fornecimento de tubulação para abertura 

de novas ruas e sua ligação, exceto quando em loteamentos particulares. 
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7.4.3. Diagnóstico Técnico 

Em uma localidade onde a formação do relevo ajuda no escoamento da água, 

não se acumulam registros de inundações, cheias ou mau funcionamento do sistema de 

drenagem, porém como em todos os sistemas, há a necessidade de aplicar uma política 

de manutenção preventiva, estudos e diagnósticos qualitativos e quantitativos quando 

ao material drenado, neste caso a água.  

Neste caso, programas se fazem necessários no intuito de reduzir possíveis 

lançamentos clandestinos de águas servidas nos córregos e na rede de drenagem de 

água pluvial, aumentando a fiscalização e rigidez no controle do sistema. 

7.5. Ferramenta de planejamento existente. 

O Município dispõe de Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

desenvolvido em 2012 através da empresa Ambiativa Consultoria Ambiental Ltda, a qual 

foi contratada pelo Poder Público Municipal, especialmente para este fim, sendo que 

este plano está em processo de revisão e seus detalhamentos devem ser melhor 

minuciados junto ao plano específico para a área. 

De qualquer forma, as metas designadas no presente plano devem estar em 

consonância ao plano específico da área de resíduos sólidos. 

O Município dispõe ainda de projeto executivo, contratado pela Secretaria de 

Habitação, Saneamento e desenvolvimento Urbano do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul e elaborado pela empresa Magna Engenharia Ltda e que apresenta 

solução para os problemas de abastecimento d’água e esgotamento sanitário para a 

zona urbana de Monte Alegre dos Campos. 
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8. OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

8.1.1. Objetivos 

• Garantir condições de acesso a água a toda a população em quantidade e 

qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas as normas relativas à 

qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e 

a de recursos hídricos. 

• Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio da redução das perdas 

nos sistemas ou da reutilização da água. 

• Indicar procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência e 

eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o 

cumprimento das metas. 

• Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da 

sustentabilidade dos serviços. 

 

8.1.2. Metas 

As metas estabelecidas para os serviços de abastecimento de água potável, 

apresentadas no quadro abaixo, foram elaboradas abrangendo todas as áreas do 

Município, estimadas conforme diagnóstico atual e perspectivas de seu 

desenvolvimento. 

 

% de 

cobertura 

2018 2028 2038 

100    
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8.1.2.1. Metas Específicas 

• Qualidade: Melhorar e manter o atendimento nos padrões estabelecidos na 

Portaria MS nº. 2.914, de dezembro de 2011, ou subsequente, e demais 

legislações pertinentes, inclusive no que se refere ao tratamento das águas que 

abastecem a população rural. 

• Continuidade: Manter o fornecimento de água de maneira contínua à 

população, restringindo os casos de intermitência no abastecimento apenas nas 

situações necessárias a manutenção corretiva ou preventiva do sistema. 

• Uso racional da água: Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa 

de Conscientização visando incentivar o uso racional da água. 

• Conservação dos Mananciais: Implantar e manter de forma permanente e 

integrada com os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais 

municipais, estaduais e sociedade civil, Programa de Conservação dos 

Mananciais de abastecimento atuais e futuros. Serão propostos programas que 

servirão como base primordial para a implantação, operação e melhorias no 

sistema, servindo também como ferramenta para atingir as metas propostas. 

8.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

8.2.1. Objetivos 

• Implantação Universalização do acesso da população ao Sistema de 

Esgotamento Sanitário de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio 

ambiente; 

• Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

principalmente os mananciais destinados ao consumo humano, bem como 

promover a recuperação e controle desses recursos; 

• Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da 

sustentabilidade dos serviços. 

 

8.2.2. Metas 

As metas estabelecidas para os serviços de esgotamento sanitário, apresentadas 
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no abaixo foram estimadas conforme diagnóstico atual do Município e perspectivas de 

seu desenvolvimento. 

O índice de cobertura para todo território inicia-se em 0% para o ano de 2018 e 

tem uma progressão constante até o ano de 2023, onde atinge 100% de cobertura do 

Município, mantendo-se até o ano de 2033. Para área que não contribui para o 

abastecimento público a meta proposta é de 98% de cobertura no ano de 2033. 

Quadro 7: Metas de cobertura do serviço de esgotamento sanitário 

% 

atendimento 

2018 2024 2028 2038 

100%     

80%     

40%     

0%     

 

8.2.2.1. Metas Específicas 

Implantar o atendimento com rede coletora de esgoto abrangendo todo 

território urbano municipal. 

• Universalização: Implantar a coleta e tratamento do esgoto de maneira 

contínua, procedendo a necessária manutenção corretiva ou preventiva do 

sistema e ampliar a prestação do serviço captando novas fontes de recursos. 

• Ligação a rede: Implantar, em conjunto com a sociedade civil, programa de 

educação Socioambiental visando conscientizar e incentivar a correta ligação da 

rede de esgoto. 

• Conservação dos Mananciais: Implantar e manter de forma permanente e 

integrada com os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais 

municipais e estaduais e sociedade civil, programa de conservação dos 

mananciais de abastecimento atuais e futuros. Foram propostos programas que 

servirão como base primordial para a implantação, operação e melhorias no 
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sistema, servindo também como ferramenta para o atingimento das metas 

propostas. 

 

8.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8.3.1. Objetivos 

Consolidar de forma integrada os instrumentos de gestão do sistema de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, incorporando a variável econômica e 

socioambiental, observadas as exigências legais e requisitos técnicos necessários para a 

proteção da saúde pública e ambiental, de maneira a garantir sua qualidade e 

universalização. 

8.3.2. Metas 

Em sua essência, o diagnóstico indica um sistema funcional, entretanto 

inadequado para as legislações vigentes, algumas áreas necessitam ser sanadas ou 

adequadas com vistas a possibilitar a manutenção dos padrões de sustentabilidade e o 

desenvolvimento progressivo do setor. 

Desta forma, considerando os objetivos que se pretende alcançar, foram 

estabelecidos os programas, onde são indicados os prazos para sua execução. 

8.3.2.1. Metas Específicas 

• Aprimorar os padrões qualitativos, dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 

• Adequar o sistema para que seja ambientalmente licenciado; 

• Programar novas formas e tecnologias com vistas a otimização dos serviços e 

minimização dos custos; 

• Promover a melhoria contínua, estendendo progressivamente todos os serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos tornando-os acessíveis e 

disponíveis em todo o Município, em frequência satisfatória; 

• Incentivar e promover políticas voltadas à redução, ao reuso e a reciclagem dos 

resíduos sólidos urbanos. 
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8.4. DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os objetivos e metas para os serviços de drenagem foram definidos conforme o 

diagnóstico do Município e perspectivas para seu crescimento. São propostas medidas 

de controle, estruturais e não estruturais, que permitam, de forma sustentável e 

integrada, a efetiva materialização das melhorias pretendidas. 

8.4.1. Objetivos 

Integrar as ações de gestão e operacionalização dos sistemas de drenagem e 

manejo de águas pluviais com os demais serviços de saneamento, notadamente 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos, dotando o Município de Monte Alegre dos 

Campos da estrutura e instrumentos necessários à: 

• Universalização do acesso aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais; 

• Prestação qualitativa dos serviços de drenagem manejo de águas pluviais, 

• Gestão sustentável da drenagem, 

• Promoção da salubridade ambiental. 

8.4.2. Metas 

As ações adotadas pelo Município no sentido de sanar as questões decorrentes 

e inerentes à drenagem e manejo das águas pluviais, devem mostrar-se em projeção 

linear. Entretanto, buscando resultados mais satisfatórios e a integralidade com os 

demais componentes do PMSB são propostos os programas, projetos e ações, 

necessários à cobertura do setor restando estabelecidas as proposições, que servirão 

como base para a implantação, operação e melhorias no sistema, as quais se constituem 

como instrumentos para atingir as metas propostas. 

8.4.2.1. Metas Específicas 

• Aprimorar os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, elevando 

seus padrões qualitativos. 

• Programar mecanismos/instrumentos para uma gestão qualitativa com vistas a 

otimização dos serviços e minimização dos custos. 
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• Promover de forma adequada a melhoria contínua, estendendo 

progressivamente os serviços de drenagem urbana, tornando-a disponível em 

todo o Município. 

• Promover políticas voltadas a redução de ligações clandestinas de esgotos na 

rede de drenagem, 

 

9. INTERVENÇÕES A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

As propostas aqui elencadas, classificadas como de curto prazo até 05 (cinco) 

anos, médio prazo entre 05 (cinco) e 10 (anos) anos e longo prazo entre 10 (dez) e 20 

(vinte) anos, divididas conforme o tempo de projeção do plano, visam a concretização 

dos objetivos e o alcance das metas traçadas no PMSB de Monte Alegre dos Campos nas 

quatro áreas de abrangência do saneamento básico. 

 

9.1. Abastecimento de Água 

O serviço de abastecimento de água de Monte Alegre dos Campos atualmente é 

responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

9.1.1. Curto Prazo 

Em curto prazo deverão ser executadas as seguintes intervenções: 

• Promover estudo para concessão dos serviços à empresa especializada em rede de 

abastecimento de água para atendimento a zona urbana do distrito sede, zona 

urbana da localidade do Capela Santa Catarina (Passo do Carro) e zona urbana da 

Capela da Luz, assim como dos aglomerados de rede próximos a estas áreas; 

• Planejamento e monitoramento da rede de distribuição, com implantação de um 

cadastro para registro das redes; 

• Implantação de hidrômetros em todas as economias servidas pelo serviço público. 

• Levantamento e projeção de sistema simplificado para garantir a qualidade das 

águas distribuídas em soluções alternativas individuais que tenham características 
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coletivas; 

• Padronização da rede de abastecimento de água, conforme normas técnicas da 

ABNT, quando na implantação de novas redes e renovação de redes antigas; 

• Instalação de sistemas de automação no abastecimento de água, cercamento da 

áreas e melhorias no acesso aos poços e reservatórios existentes; 

• Regularização e escrituração dos terrenos onde estão localizados todos os poços e 

reservatórios que pertencem ao sistema de abastecimento de água do município de 

Monte Alegre dos Campos; 

• Monitoramento da qualidade da agua ofertada em todos os locais operados pelo 

Município ou empresa concessionária, com implantação de todas as técnicas 

exigidas pela Portaria MS nº 2914 de 2011. 

• Implantação de ações de conscientização com a instituição da semana municipal do 

meio ambiente; 

• Proceder com a reposição da tampa do reservatório de água da SAC da Enxovia – 

Capela Nossa Senhora das Graças. 

 

9.1.2. Médio Prazo 

As principais intervenções em médio prazo deverão ser as seguintes: 

• Padronização da rede de abastecimento de água, conforme normas técnicas da 

ABNT, quando na implantação de novas redes e renovação de redes antigas; 

• Implantação de Rede de água na Capela Santo Antônio e Ranchinho; 

• Promover a concessão dos serviços à empresa pública especializada, para 

atendimento das localidades da Sede, Capela Santa Catarina (Passo do Carro) e 

Capela da Luz, assim como dos aglomerados de rede próximos a estas áreas; 

• Ampliação do sistema de abastecimento nas comunidades do interior do município 

que não estiverem sendo atendidas pelo serviço público (próprio ou concedido). 
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9.1.3. Longo Prazo 

• Implantação de Rede de água na Capela do Carmo, São Judas, Saúde e São José; 

• Promover a realização de estudos visando a concessão dos serviços à empresa 

pública especializada, para atendimento das demais localidades que venham a 

tornar-se caracteristicamente urbanas; 

 

9.2. Esgotamento Sanitário 

As intervenções recomendadas para o serviço de esgotamento sanitário serão 

executadas de acordo com a disponibilidade de recursos, e de pessoal, seguindo as 

projeções abaixo: 

9.2.1. Curto Prazo 

Em curto prazo, deverão ser iniciadas as seguintes intervenções: 

• Elaboração de um projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário das áreas 

urbanas do município; 

• Exigir sistema de tratamento individual ou coletivo para novos loteamentos e 

condomínios e adequação do sistema para os já existentes para liberação do 

“Habite-se”. 

9.2.2. Médio Prazo 

• Implantação de uma estação de tratamento de esgoto sanitário para atendimento 

da zona urbana da Sede do Município;  

• Implantação de uma estação de tratamento de esgoto sanitário para atendimento 

da zona urbana da Capela Santa Catarina (Passo do Carro) e da Capela da Luz; 

• Implantação de rede do tipo separador absoluto na área urbana da sede do 

município; 

• Implantação de rede do tipo separador absoluto nas localidades de Capela Santa 

Catarina (Passo do Carro) e Capela da Luz. 
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• Assessoramento aos moradores da zona rural, na implantação de sistemas 

adequados para o tratamento individual dos resíduos de esgotamento sanitário; 

9.2.3. Longo Prazo 

• Ampliação de rede do tipo separador absoluto, na zona urbana da sede do 

Município, conforme projeto existente; 

• Ampliação de rede do tipo separador absoluto nas localidades de Capela Santa 

Catarina (Passo do Carro) e Capela da Luz. 

• Incluir no Código de Obras a obrigatoriedade da ligação das economias na rede de 

esgoto implantada; 

• Deverá ser atendida a totalidade da população urbana de todas as localidades do 

município; 

• Deverá ser atendido pelo menos 80% dos moradores da zona rural com sistemas de 

tratamento eficiente dos resíduos de esgoto sanitário; 

 

9.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

As intervenções básicas de limpeza urbana estão relacionadas com a coleta e 

destinação final de resíduos sólidos. 

9.3.1. Curto Prazo 

As principais medidas a serem tomadas em curto prazo são: 

• Adoção de procedimentos de controle e fiscalização na geração, coleta, transporte 

e destinação dos resíduos sólidos urbanos; 

• Promover a destinação correta do passivo ambiental identificado (Lâmpadas 

Fluorescentes); 

• Avaliação das condições e quantidades de dispositivos para acondicionamento de 

resíduos (lixeiras comunitárias) instalados 

• Realização de estudo para definição de roteiro e frequência na coleta de resíduos 

nos distritos do município 
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• Adoção de cláusulas específicas para cobrança no contrato de prestação de serviços 

de empresa de coleta e destino final de resíduos 

• Capacitação técnica de equipes envolvidas no gerenciamento de resíduos sólidos 

• Atualizar e manter atualizadas as informações de diagnóstico do manejo de 

resíduos sólidos presentes no Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

• Estudo das características quali-quantitativas dos materiais recicláveis gerados na 

sede e nos distritos 

• Diagnóstico para implementação de coleta seletiva 

9.3.2. Médio Prazo 

As principais medidas a serem tomadas em médio prazo são: 

• Promover o estimulo à realização de compostagem dos resíduos sólidos orgânicos 

na área rural; 

• Implantação de um programa de educação ambiental no município, visando a 

melhoria na gestão residencial dos resíduos gerados, bem como a preparação para 

implantação de coleta seletiva no município; 

• Reestruturação do sistema de coleta através da gestão administrativa do sistema; 

• Promover a semana municipal de meio ambiente e promover ações de coleta de 

resíduos especiais e perigosos anualmente; 

• Implantação e divulgação do projeto de coleta seletiva – educação ambiental nas 

escolas 

• Desenvolver método e material de orientação para a correta destinação de resíduos 

de capina, podas e resíduos volumosos. 

9.3.3. Longo Prazo 

As principais medidas a serem tomadas a longo prazo são: 

• Implantação de Estação de Transbordo 

• Avaliação da possibilidade técnica de associar a estação de transbordo com uma 
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concessão para empresa ou cooperativa terceirizada para gestão da área; 

 

9.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

As principais intervenções para drenagem e manejo das águas pluviais foram 

definidas de acordo com a hierarquização dos problemas existentes 

9.4.1. Curto Prazo 

• Realizar a implantação das redes de drenagem na zona urbana da sede do 

Município. 

• Realizar a implantação das redes de drenagem na zona urbana da Capela Santa 

Catarina (Passo do Carro). 

• Realizar projeto executivo do sistema de drenagem da localidade de Capela da Luz. 

9.4.2. Médio Prazo 

• Realizar a implantação das redes de drenagem na zona urbana da Capela da Luz. 

9.4.3. Longo Prazo 

• Realizar Estudo de necessidades de adequação das redes de drenagem nas 

localidades não atendidas por estes serviços; 

•  Executar e manter com qualidade as sarjetas de escoamento das águas nas 

estradas interioranas do município. 
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10. ACOMPANHAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO 

O presente plano, terá acompanhamento, quanto a sua implementação pelo 

Comitê de Implantação e Acompanhamento, além de setores que vierem a ser 

designados para este fim. 

O Comitê de Implantação e Acompanhamento deverá ser formado pelos 

integrantes do Comitê Executivo que se mantenham vinculados ao município de alguma 

forma, devendo este realizar os estudos referentes às intervenções propostas no item 

9, assim como desenvolver ferramentas que devam ser utilizadas para alcançar as 

projeções. 

Os servidores componentes do Comitê de Implantação e Acompanhamento 

deverão, obrigatoriamente, compor novamente o Comitê Executivo a cada 4 anos, com 

a finalidade de realizar as novas revisões do presente planejamento. 

Também, o Comitê de Acompanhamento e Implantação do PMSB, deverá 

realizar, no mínimo, anualmente, relatório de estudo de atendimento às intervenções 

atendidas, descartadas e em andamento, assim como a orientação para o 

desenvolvimento de novas intervenções para adoção das mesmas nas futuras revisões. 

10.1. Avaliação de atendimento das intervenções planejadas 

A seguir, apresenta-se o quadro preparado para identificação, acompanhamento 

e avaliação das situações das intervenções propostas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, devendo este ser utilizado para o desenvolvimento dos 

trabalhos do Comitê de Implantação e Acompanhamento. 

Abastecimento de Água Potável 

 Intervenções de Curto Prazo Situação Tratamento 

A1 Promover estudo para concessão dos serviços 

à empresa especializada em rede de abastecimento de 

água para atendimento a zona urbana do distrito sede, 

zona urbana da localidade do Capela Santa Catarina 

(Passo do Carro) e zona urbana da Capela da Luz, assim 

como dos aglomerados de rede próximos a estas áreas; 
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A2 Planejamento e monitoramento da rede de 

distribuição, com implantação de um cadastro para 

registro das redes; 

  

A3 Implantação de hidrômetros em todas as 

economias servidas pelo serviço público. 

  

A4 Levantamento e projeção de sistema 

simplificado para garantir a qualidade das águas 

distribuídas em soluções alternativas individuais que 

tenham características coletivas; 

  

A5 Padronização da rede de abastecimento de 

água, conforme normas técnicas da ABNT, quando na 

implantação de novas redes e renovação de redes 

antigas; 

  

A6 Instalação de sistemas de automação no 

abastecimento de água, cercamento da áreas e 

melhorias no acesso aos poços e reservatórios 

existentes; 

  

A7 Regularização e escrituração dos terrenos 

onde estão localizados todos os poços e reservatórios 

que pertencem ao sistema de abastecimento de água 

do município de Monte Alegre dos Campos; 

  

A8 Monitoramento da qualidade da agua 

ofertada em todos os locais operados pelo Município 

ou empresa concessionária, com implantação de todas 

as técnicas exigidas pela Portaria MS nº 2914 de 2011. 

  

A9 Implantação de ações de conscientização com 

a instituição da semana municipal do meio ambiente; 

  

A10 Proceder com a reposição da tampa do 

reservatório de água da SAC da Enxovia – Capela Nossa 

Senhora das Graças. 

  

 

 Intervenções de Médio Prazo Situação Tratamento 
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A11 Padronização da rede de abastecimento de 

água, conforme normas técnicas da ABNT, quando na 

implantação de novas redes e renovação de redes 

antigas; 

  

A12 Implantação de Rede de água na Capela Santo 

Antônio e Ranchinho; 

  

A13 Promover a concessão dos serviços à empresa 

pública especializada, para atendimento das 

localidades da Sede, Capela Santa Catarina (Passo do 

Carro) e Capela da Luz, assim como dos aglomerados de 

rede próximos a estas áreas; 

  

A14 Ampliação do sistema de abastecimento nas 

comunidades do interior do município que não 

estiverem sendo atendidas pelo serviço público 

(próprio ou concedido). 

  

 

 Intervenções de Longo Prazo Situação Tratamento 

A15 Implantação de Rede de água na Capela do 

Carmo, São Judas, Saúde e São José; 

  

A16 Promover a realização de estudos visando a 

concessão dos serviços à empresa pública 

especializada, para atendimento das demais 

localidades que venham a tornar-se 

caracteristicamente urbanas; 

  

 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Intervenções de Curto Prazo Situação Tratamento 

E1 Elaboração de um projeto executivo do 

sistema de esgotamento sanitário das áreas urbanas do 

município; 

  

E2 Exigir sistema de tratamento individual ou 

coletivo para novos loteamentos e condomínios e 
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adequação do sistema para os já existentes para 

liberação do “Habite-se”. 

 

 Intervenções de Médio Prazo Situação Tratamento 

E3 Implantação de uma estação de tratamento 

de esgoto sanitário para atendimento da zona urbana 

da Sede do Município;  

  

E4 Implantação de uma estação de tratamento 

de esgoto sanitário para atendimento da zona urbana 

da Capela Santa Catarina (Passo do Carro) e da Capela 

da Luz; 

  

E5 Implantação de rede do tipo separador 

absoluto na área urbana da sede do município; 

  

E6 Implantação de rede do tipo separador 

absoluto nas localidades de Capela Santa Catarina 

(Passo do Carro) e Capela da Luz. 

  

E7 Assessoramento aos moradores da zona rural, 

na implantação de sistemas adequados para o 

tratamento individual dos resíduos de esgotamento 

sanitário; 

  

 

 Intervenções de Longo Prazo Situação Tratamento 

E8 Ampliação de rede do tipo separador 

absoluto, na zona urbana da sede do Município, 

conforme projeto existente; 

  

E9 Ampliação de rede do tipo separador absoluto 

nas localidades de Capela Santa Catarina (Passo do 

Carro) e Capela da Luz. 

  

E10 Incluir no Código de Obras a obrigatoriedade 

da ligação das economias na rede de esgoto 

implantada; 

  

E11 Deverá ser atendida a totalidade da população 

urbana de todas as localidades do município; 
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E12 Deverá ser atendido pelo menos 80% dos 

moradores da zona rural com sistemas de tratamento 

eficiente dos resíduos de esgoto sanitário; 

  

 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 Intervenções de Curto Prazo Situação Tratamento 

R1 Adoção de procedimentos de controle e 

fiscalização na geração, coleta, transporte e destinação 

dos resíduos sólidos urbanos; 

  

R2 Promover a destinação correta do passivo 

ambiental identificado (Lâmpadas Fluorescentes); 

  

R3 Avaliação das condições e quantidades de 

dispositivos para acondicionamento de resíduos 

(lixeiras comunitárias) instalados 

  

R4 Realização de estudo para definição de roteiro 

e frequência na coleta de resíduos nos distritos do 

município 

  

R5 Adoção de cláusulas específicas para cobrança 

no contrato de prestação de serviços de empresa de 

coleta e destino final de resíduos 

  

R6 Capacitação técnica de equipes envolvidas no 

gerenciamento de resíduos sólidos 

  

R7 Atualizar e manter atualizadas as informações 

de diagnóstico do manejo de resíduos sólidos presentes 

no Sistema Nacional de Informações em Saneamento 

  

R8 Estudo das características quali-quantitativas 

dos materiais recicláveis gerados na sede e nos distritos 

  

R9 Diagnóstico para implementação de coleta 

seletiva 

  

 

 Intervenções de Médio Prazo Situação Tratamento 
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R10 Promover o estimulo à realização de 

compostagem dos resíduos sólidos orgânicos na área 

rural; 

  

R11 Implantação de um programa de educação 

ambiental no município, visando a melhoria na gestão 

residencial dos resíduos gerados, bem como a 

preparação para implantação de coleta seletiva no 

município; 

  

R12 Reestruturação do sistema de coleta através 

da gestão administrativa do sistema; 

  

R13 Promover a semana municipal de meio 

ambiente e promover ações de coleta de resíduos 

especiais e perigosos anualmente; 

  

R14 Implantação e divulgação do projeto de coleta 

seletiva – educação ambiental nas escolas 

  

R15 Desenvolver método e material de orientação 

para a correta destinação de resíduos de capina, podas 

e resíduos volumosos. 

  

 

 Intervenções de Longo Prazo Situação Tratamento 

R16 Implantação de Estação de Transbordo 
  

R17 Avaliação da possibilidade técnica de associar 

a estação de transbordo com uma concessão para 

empresa ou cooperativa terceirizada para gestão da 

área; 

  

 

Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 Intervenções de Curto Prazo Situação Tratamento 

D1 Realizar a implantação das redes de drenagem 

na zona urbana da sede do Município. 
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D2 Realizar a implantação das redes de drenagem 

na zona urbana da Capela Santa Catarina (Passo do 

Carro). 

  

D3 Realizar projeto executivo do sistema de 

drenagem da localidade de Capela da Luz. 

  

 

 Intervenções de Médio Prazo Situação Tratamento 

D4 Realizar a implantação das redes de drenagem 

na zona urbana da Capela da Luz. 

  

 

 Intervenções de Longo Prazo Situação Tratamento 

D5 Realizar Estudo de necessidades de 

adequação das redes de drenagem nas localidades não 

atendidas por estes serviços; 

  

D6 Executar e manter com qualidade as sarjetas 

de escoamento das águas nas estradas interioranas do 

município. 
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