
 

 

 

 

CRISTAL – A PONTE QUE UNE O RIO GRANDE 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 

 

Junho de 2011



 1 

ÍNDICE 

 

 

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................... 4 

2. FUNDAMENTAÇÃO.......................................................................................... 4 

3. OBJETO............................................................................................................... 7 

4. OBJETIVOS BÁSICOS...................................................................................... 7 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................. 9 

6. METODOLOGIA................................................................................................ 9 

6.1 Coordenação.............................................................................................. 10 

6.2 Comitê Municipal..................................................................................... 10 

6.2.1 Comitê de Coordenação..................................................................... 10 

6.2.2 Comitê Executivo............................................................................... 11 

7. PARTICIPAÇÃO SOCIAL................................................................................ 11 

7.1 Metodologia das plenárias....................................................................... 11 

8. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.................................... 12 

8.1 - Diagnóstico do saneamento básico e de seus impactos nas condições 

de vida da população......................................................................................   

 

12 

8.1.1 Área de abrangência do diagnóstico.................................................. 12 

8.1.2 Caracterização geral do município.................................................... 12 

8.1.2.1 Histórico................................................................................... 12 

8.1.2.2 Localização............................................................................... 13 

8.1.2.3 População.................................................................................. 14 

8.1.2.4 Principais atividades e culturas................................................. 16 

8.1.2.5 Clima......................................................................................... 17 

8.1.2.6 Relevo....................................................................................... 18 

8.1.2.7 Solos.......................................................................................... 19 

8.1.2.8 Flora.......................................................................................... 21 

8.1.2.9 Fauna......................................................................................... 22 

8.1.2.10 Recursos hídricos.................................................................... 23 

8.1.3 Situação Institucional......................................................................... 24 

8.1.4 Sistema de Abastecimento de Água................................................... 25 

8.1.5 Sistema de Esgotamento Sanitário..................................................... 27 

  

  



 2 

      

             

8.1.6 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de Resíduos da 

Construção Civil e de Resíduos dos Serviços de Saúde............................. 

 

28 

8.1.7 Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana................................ 29 

8.1.8 Situação do desenvolvimento urbano, habitação e mobilidade......... 30 

8.1.9 Situação ambiental e de recursos hídricos......................................... 30 

8.1.10 Situação da Saúde............................................................................ 32 

8.2 Prognósticos e alternativas para a universalização............................... 34 

8.2.1 Gestão dos serviços públicos de saneamento básico......................... 34 

8.2.2 Necessidades de serviços públicos de saneamento básico................ 34 

8.2.2.1 Abastecimento de água no perímetro urbano........................ 34 

8.2.2.2 Abastecimento de água em área rural.................................... 35 

8.2.2.3 Esgotamento Sanitário no perímetro urbano......................... 36 

8.2.2.4 Esgotamento Sanitário na área rural...................................... 38 

8.2.2.5 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em área 

urbana................................................................................................ 

 

38 

8.2.2.6. Manejo de resíduos sólidos em área rural............................ 39 

8.2.2.7 Manejo de águas pluviais...................................................... 39 

8.2.3 Compatibilização das carências de saneamento básico com as 

ações do PMSB.......................................................................................... 

 

40 

8.2.4 Hierarquização das áreas de Intervenção Prioritária......................... 40 

8.3 Programas e Projetos............................................................................... 40 

8.4 Ações para emergências e contingências................................................ 41 

8.5 Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB................................... 

 

41 

8.6 Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico.................. 42 

8.7 Aprovação do plano Municipal de Saneamento Básico........................ 42 

8.8 Participantes do Comitê executivo responsável pela 

operacionalização do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico......................................................................................... 

 

 

42 

 

 

  

 



 3 

  ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICOS E QUADROS 

 

 

FIGURAS: 

Figura 1 - Distritos do Município de Cristal.............................................................. 13 

Figura 2 - Base Geológica dos solos do município de Cristal................................... 19 

Figura 3 - Diferentes classes de solos da região........................................................  20 

Figura 4 - Classificação dos solos do Rio Grande do Sul quanto à resistência a 

Impactos Ambientais.................................................................................................  

 

21 

Figura 5 - Principais cursos d’água no município de Cristal..................................... 24 

Figura 6 - Hidrogeologia da região............................................................................ 26 

Figura 7 - Imagem da sede do Município com a localização aproximada das 

MBH.......................................................................................................................... 

 

29 

Figura 8 - Localização da BR – 116 no perímetro urbano......................................... 33 

 

 

GRÁFICOS: 

Gráfico 1 - Crescimento da população do Município de Cristal...............................  14 

Gráfico 2 - Evolução da população do Município de Cristal....................................  15 

Gráfico 3 - Acompanhamento da qualidade de água para consumo humano na 

área rural no período de 2007 a 2009, no Município de Cristal/RS.......................... 

 

27 

 

 

QUADROS: 

Quadro 1 - Evolução de habitantes por domicílio..................................................... 15 

Quadro 2 - Alunos matriculados em 2011................................................................. 16 

Quadro 3 - Principais culturas e produções agropecuárias........................................ 17 

Quadro 4 - Economias ligadas ao serviço de abastecimento de água  prestado pela 

CORSAN................................................................................................................... 

 

25 

Quadro 5 - Resultados de análise realizada em 12.04.2010 coletada na Estação de 

Monitoramento localizada na ponte sobre o Rio Camaquã.......................................  

 

31 

Quadro 6 - Altura do nível de água do Rio Camaquã, presença de coliformes e 

chuvas locais..............................................................................................................  

 

32 

Quadro 7 – Componentes do Comitê Executivo........................................................ 43 

 

 



 4 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O município de Cristal/RS, emancipado em 1988, teve sua sede originada de uma vila 

localizada nas margens da BR 116. Com população de 7.280 habitantes e receita baseada na 

agropecuária não possui legislação que contempla, especificamente, o Saneamento 

Ambiental.  

 A Lei Federal nº 11.445/2007 que estabelece diretrizes para o Saneamento Ambiental, 

assim como o Decreto Federal nº 7217/2010 que a regulamenta, são responsáveis pela efetiva 

elaboração deste Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 Considerando a abrangência do Saneamento Ambiental (Lei 11.445/2007), o 

Saneamento Básico no perímetro urbano é constituído por: 

a) abastecimento de água potável – fornecido pela CORSAN; 

b) esgotamento sanitário – coletado em rede mista, sem tratamento final; 

c) recolhimento dos resíduos sólidos – a coleta e disposição final dos resíduos sólidos 

domiciliares e do comércio é terceirizada, como também os resíduos originados do Serviço de 

Saúde. O material oriundo da construção civil e de podas é recolhido pela Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito (SMOT); 

d) drenagem de águas pluviais – realizada pela Prefeitura Municipal através da SMOT 

conforme demanda e necessidades pontuais. 

No meio rural o abastecimento de água é realizado, basicamente, através de fontes 

individuais. O lixo seco é recolhido mensalmente nas propriedades, em serviço executado 

pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio 

Ambiente (SMDRMA). 

   

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

A universalização do acesso ao saneamento básico com quantidade, igualdade, 

continuidade e controle social é um desafio que o poder público municipal como titular destes 

serviços, deve assumir como um dos mais significativos para promover a inclusão social dos 

munícipes. 
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Com o intuito de estabelecer a Política Municipal de Saneamento Básico em 

consonância com a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei Federal n° 11.445/2007), em 

termos das funções do Poder Público no exercício da titularidade dos serviços de saneamento 

básico, o presente Plano Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo o 

estabelecimento das diretrizes mínimas necessárias para a implantação da Política Municipal 

de Saneamento Básico do Município de Cristal abrangendo os quatro componentes: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo das águas 

pluviais urbanas. 

O presente Termo de Referência será fundamentado na Lei acima citada e ainda: 

Lei Federal n° 10.257/2001 – Estatuto das Cidades 

Lei Federal n° 107/2005 – Lei dos Consórcios Públicos 

Lei Federal n° 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde 

Lei Federal n° 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei Federal n° 11.124/2005 – Lei do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

Portaria n° 518/2004 do Min. da Saúde e Decreto n° 5.440/2005 – Que respectivamente, 

definem os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle da qualidade da água para 

o consumo humano, e os mecanismos e instrumentos para a informação ao consumidor sobre 

a qualidade da água. 

Resolução Recomendada n°75 de 02/07/09 do Conselho das Cidades, que trata da Política e 

do conteúdo Mínimo dos Planos de Saneamento Básico. 

Resoluções n° 25 e n° 34 de 2005 do Conselho das Cidades, sobre a participação e controle 

social na elaboração e acompanhamento do Plano Diretor do Município. 

Resolução CONAMA n° 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução CONAMA n° 283/2001 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde. 

Resoluções e outras definições dos conselhos de saúde, de meio ambiente, de recursos 

hídricos que impactam a gestão dos serviços de saneamento básico. 

Decreto Regulamentar n° 7.217, de 21 de junho de 2010, principalmente na questão da 

participação social no planejamento do PMSB. 

Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, sobre políticas públicas de resíduos sólidos. 

Lei Orgânica Municipal 

Lei Municipal n° 148/1991 – Dispõe sobre Código de Posturas; 

Lei Municipal nº 409/1996 – Cria o Conselho Municipal Agropecuário – COMAGRO; 

Lei Municipal n° 531/1998 – Estabelece o Código de Obras; 
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Lei Municipal nº 534/1998 – Dispõe sobre cemitério municipal; 

Lei Municipal nº 566/1998 – Cria bairros no perímetro urbano; 

Lei Municipal nº 684/2001 – Dispõe sobre o Conselho de Saúde; 

Lei Municipal n° 777/2002 – Dá nova redação a lei 148/1991 do Código de Posturas; 

Lei Municipal n° 814/2003 – Altera lei 148/1991 do Código de Posturas. 

Lei Municipal nº 866/2004 – Estabelece zona comercial do município de Cristal e dá outras 

providências. 

Lei Municipal n° 917 / 2005 - Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental no Município de 

Cristal e dá outras providências. 

 Lei Municipal n° 915/2005 - Estabelece o Código Tributário Municipal, consolida a 

legislação tributária e dá outras providências. 

 Lei Municipal nº 974 / 2006 - Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMUMA. 

Lei Municipal nº 980/2006 – Altera a Lei Municipal nº 974/2006 que cria o COMUMA. 

Lei Municipal nº 987/2006 – Estabelece e delimita área urbana da cidade. 

Lei Municipal n° 1018/2007 – Altera a redação do artigo 1° da Lei Municipal n° 974/2006 – 

Que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMUMA. 

Lei Municipal nº 1019/2007 – Altera o Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal nº 1039/2007 – Altera o Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal nº 1049/2008 – Altera Lei Municipal n° 917/2005 que dispõe sobre 

Licenciamento Ambiental no Município de Cristal e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1050/2008 – Institui a  Lei de Diretrizes Urbanas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1051/2008 – Dispõe da Política do Meio Ambiente do Município de Cristal 

e dá outras providências. 

Lei Municipal n° 1076/2008 – Altera a Lei Municipal nº 974/2006 que Cria o Conselho 

Municipal do Meio Ambiente.  

Lei Municipal nº 1082/2008 – Altera o Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal nº 1087/2008 – Altera o Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal nº 1089/2008 – Altera Lei que dispõe sobre a Política do Meio Ambiente do 

Município de Cristal e dá outras providências. 

Decreto n° 1703/2008 - Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal do Meio 

Ambiente – COMUMA. 

Lei Municipal nº 1148/2009 – Altera o Código Tributário Municipal. 

Lei Municipal nº 1223/2011 – Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria 

o Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. 
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3. OBJETO 

  

O presente Plano visa a execução da Política Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), a qual será constituída de ferramentas de planejamento e gestão para a melhoria das 

condições ambientais e da qualidade de vida da população cristalense. 

 Compreende a formulação da Política Municipal com suas diretrizes, definição de 

sistema e modelo jurídico institucional, edição de leis e regulamentos. 

 Os serviços objeto do PMSB compreendem: 

a) Abastecimento de Água: constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a adução até as ligações prediais 

e respectivos instrumentos de medição; 

b) Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infraestrutura e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados de esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o lançamento final no meio ambiente; 

c) Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico, industrial e do lixo originário de varrição e limpeza de logradouros e vias públicas 

e recuperação de área degradada, inclusive os resíduos da construção civil e de saúde. 

d) Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

 

 

4. OBJETIVOS BÁSICOS 

  

A Lei Federal n° 11.445/2007 e o Decreto Regulamentador n° 7217/2010 visam dotar 

o município de uma Política de Saneamento Básico e o Gestor Público Municipal de 

instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, que atenda as necessidades 

presentes e futuras de infraestrutura da cidade preservando principalmente as condições de 

salubridade para o habitat humano, a saúde pública e a participação da sociedade. 

A política de saneamento básico deverá: 

a) definir as diretrizes e princípios para os serviços de saneamento básico; 

b) definir modelo de sistema jurídico institucional e os instrumentos de gestão dos 

serviços; a forma de sua prestação, as condições a serem observadas nos contratos de 



 8 

prestação, concessão ou de programa; os parâmetros de qualidade e eficiência do uso racional 

dos recursos naturais e as metas de atendimento; 

c) estabelecer as condições para a articulação institucional dos atores e da gestão 

dos serviços considerando os quatro componentes do saneamento básico; 

d) definir as normas de regulação e constituir ou designar o ente responsável pela 

regulação e fiscalização, bem como os meios para a sua atuação; 

e) estabelecer as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico financeiro 

dos serviços, incluindo o sistema de cobrança, a composição e estrutura das taxas e tarifas, a 

sistemática de reajustes e revisões e a política de subsídios; 

f) estabelecer os parâmetros, as condições e responsabilidades para a garantia do 

atendimento essencial da saúde pública; 

g) estabelecer garantias e condições de acesso de toda a população à água, em 

quantidade e qualidade que assegurem proteção à saúde, observadas as normas relativas à 

qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e de recursos 

hídricos; 

h) fixar os direitos e deveres dos usuários, observadas a legislação, em particular o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8078/1990) e o Decreto n° 5440/05; 

i) instituir fundo de universalização dos serviços de saneamento básico, 

estabelecendo as fontes de recursos, sua destinação e forma de administração, conforme 

disposto no Art.13 da Lei Federal n°11.445/2007; 

j) estabelecer os instrumentos e mecanismos para o monitoramento e avaliação 

sistemática dos serviços, por meio de indicadores para: aferir o cumprimento de metas; a 

situação de acesso; a qualidade, segurança e regularidade dos serviços; e os impactos nas 

condições de saúde e na salubridade ambiental; 

l) instituir o sistema de informações sobre os serviços articulado ao Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento (SNIS); 

m) estabelecer os instrumentos e mecanismos que garantam acesso a informação e 

a participação e controle social na gestão da política de saneamento básico, envolvendo as 

atividades de planejamento, regulação, fiscalização e avaliação dos serviços, na forma de 

conselhos da cidade e similares com caráter deliberativo; 

n) estabelecer mecanismos de cooperação com outros entes federados para a 

implantação da infraestrutura e serviços comuns de saneamento básico; 

o) prever mecanismos capazes de promover a integração da política de saneamento 

básico com as políticas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, habitação e outras que lhe 

sejam correlatas; 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 São objetivos específicos: 

a) promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente; 

b) organizar a gestão e estabelecer as condições para prestação dos serviços de 

saneamento básico; 

c) garantir a todo cidadão serviços de qualidade sem interrupção; 

d) garantir ao Município o acesso às fontes de recursos do governo federal por 

meio dos diferentes programas de investimentos nas modalidades de financiamento, 

transferência de recursos, capacitação ou cooperação técnica de forma a garantir a 

exequibilidade das ações planejadas na sua Política de Saneamento Básico, implantada e 

regulamentada pelo governo municipal; 

e) atender aos objetivos da Política de Saneamento Básico (Cap.II, Lei Federal n° 

11.445/2007). 

 

 

6. METODOLOGIA 

 

A metodologia de elaboração deste PMSB garante a participação social, atendendo ao 

princípio fundamental do controle social previsto na Lei Federal nº 11445/2007, sendo 

assegurada ampla divulgação do plano de saneamento básico e dos estudos que a fundamente 

inclusive com a realização de audiências e/ou consultas públicas (§ 5º, do art. 19).  

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi elaborado obedecendo-se as etapas 

descritas abaixo: 

1. Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico; 

2. Prognósticos e as alternativas para à universalização; 

3. Programas e projetos; 

4. Ações para emergências e contingências; 

5. Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações do PMSB; 

6. Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico; 

7. Aprovação do PMSB. 
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6.1 Coordenação  

A organização administrativa que conduziu o processo de elaboração da Política e do 

Plano foi instituída através de um Comitê de Coordenação e um Comitê Executivo para a 

operacionalização do processo. O Poder Público Municipal designou os membros da 

administração para integrar os Comitês de Coordenação e Executivo para acompanhamento 

do processo de elaboração do PMSB.  

 

6.2 Comitê Municipal 

 Os Comitês de Coordenação e Executivo foram instituídos pelo Decreto Municipal 

n°2053, de 13 de outubro de 2010. 

 

6.2.1 Comitê de Coordenação – Instância deliberativa, formalmente institucionalizada, 

responsável pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano, 

constituída por membros da administração com função diretiva e com representação dos 

Conselhos Municipais, do Legislativo, do Ministério Público e de entidades representativas da 

sociedade, e está assim formado: 

Representantes do Poder Executivo: 

1) Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 

2) Secretaria Municipal de Obras e Trânsito; 

3) Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social; 

4) Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 

5) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; 

6) Secretaria Municipal de Fazenda; 

Representantes da Sociedade Civil: 

1) Conselho Municipal de Saúde; 

2) Conselho Municipal de Agricultura; 

3) Conselho Municipal de meio Ambiente; 

4) Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

5) Sindicato Rural; 

6) Associação de Moradores da Vila Formosa; 

7) Associação de Moradores do Cordeiro; 

8) EMATER; 

Representantes da Câmara de Vereadores; 

Representantes dos Prestadores de Serviço (CORSAN); 
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6.2.2 Comitê Executivo – Instância responsável pela operacionalização do processo de 

elaboração do Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e 

entidades municipais da área de saneamento básico e de áreas afins ao tema, sendo desejável a 

participação ou o acompanhamento de representantes dos Conselhos, dos prestadores de 

serviços e organizações da Sociedade Civil, e está assim constituído: 

1) Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 

2) Secretaria Municipal de Fazenda; 

3) ASCAR/EMATER 

4) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; 

5) Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 

 

 

7. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

A participação social dar-se-á por: 

a) participação direta da comunidade por meio de apresentações, debates, pesquisas 

e qualquer meio que possibilite a expressão e debate de opiniões individuais ou coletivas, 

apresentando caráter democrático e participativo, considerando sua função social; 

b) participação direta em atividades como audiências públicas, consultas, 

conferências e seminários, ou por meio de sugestões ou alegações, apresentadas por escrito; 

c) sensibilização da sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e 

conservação dos recursos naturais; 

d) estímulo aos segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental; 

e) participação por meio de seus representantes no Comitê de Coordenação, no 

Comitê Executivo e em Grupos de Trabalho. 

 

7.1 Metodologia das plenárias 

A metodologia das plenárias utilizará instrumentos didáticos com linguagem 

apropriada, abordando os conteúdos sobre os serviços de saneamento básico devendo: 

a) promover o conhecimento por parte da população sobre os sistemas e serviços; 

b) avaliar os diagnósticos apresentados;  

c) aprofundar o conhecimento da realidade local e avaliação dos serviços nos 

bairros, por parte da população; 

d) colher contribuições e propostas da população; 
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8. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

8.1 - Diagnóstico do saneamento básico e de seus impactos nas condições de vida da 

população. 

  

8.1.1 Área de abrangência do diagnóstico 

 O diagnóstico a seguir descrito abrange toda a área territorial do Município de Cristal. 

Em virtude de diferenças significativas no atendimento aos serviços e infraestrutura 

relacionados ao saneamento básico existentes no meio rural e no perímetro urbano e no 

atendimento a carências, optou-se por apresentar os diagnósticos separados para essas 

realidades. 

 

8.1.2  Caracterização geral do Município 

 As características principais do Município de Cristal são: 

 

8.1.2.1 Histórico 

 Historicamente, o município de Cristal se relaciona com a Estância de Cristal, 

propriedade da família do herói farroupilha, General Bento Gonçalves da Silva. O 

remanescente desta propriedade constitui o Parque Histórico Bento Gonçalves da Silva que 

abriga atualmente um museu. 

 O primeiro núcleo de moradores surgiu em 1961, como resultado de empreendimento 

particular e com a denominação de Vila Cristal. Sua localização próxima à ponte sobre o rio 

Camaquã e as distâncias às sedes dos municípios que lhe deram origem, foram fatores 

decisivos para sua emancipação. O local da travessia do rio Camaquã sempre se constituiu 

como marco, seja pela dificuldade de travessia com balsa inicialmente, seja pelo uso da ponte 

construída na década de 50. A importância da ponte para o município foi traduzida na 

inclusão no Brasão do Município de Cristal.  

O Município de Cristal surgiu a partir de plebiscito realizado em 20 de dezembro de 

1987. Conforme Ata de Proclamação do Resultado, dos 2.172 eleitores que compareceram, 

houve 1.924 votos favoráveis à emancipação. A criação do município de Cristal ocorreu em 

29 de abril de 1.988 conforme Lei n° 8.583 formado por áreas oriundas dos municípios de 

Camaquã, São Lourenço do Sul e Canguçu, formando o 2°, 3° e 4° Distrito, respectivamente. 

O 1º Distrito é a sede municipal. 

As principais localidades no meio rural mantiveram a denominação, sendo: 

- no 2º Distrito: Vila Formosa, Vila Cordeiro, Palanque, Banhado do Gordo e Divisa; 
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- no 3º Distrito: Capão da Cinza, Passo da Cancela, Colônia Nova e Santa Tereza; 

- no 4º Distrito: Bom Será, São Geraldo, Butiá, Paraíso e Alto Alegre. 

 O uso de sua área de 655 Km² é direcionado à agricultura e pecuária em 

sistema extensivo nas áreas de relevo mais planas. A agricultura familiar, caracterizando 

região colonial, está localizada em áreas de relevo com topografia irregular. Embora haja 

predomínio de descendentes alemães nessa, hoje existem empreendimentos desses 

descendentes em todo o município, onde ao lado de descendentes de portugueses, poloneses e 

africanos, trabalham irmanados em busca de seu bem estar e do desenvolvimento do 

município. 

 

Figura 01 - Distritos do Município de Cristal 

 

FONTE: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

 

8.1.2.2 Localização 

O município de Cristal está situado na mesorregião Sudeste Rio-Grandense, na 

transição da planície lacustre para a Serra do Sudeste. Como decorrência de sua localização 

apresenta relevos distintos: planície de cotas baixas que se estende em direção à Lagoa dos 

Patos a partir do arroio Sapato e do rio Camaquã; coxilhas suaves formando a Encosta  do 

Sudeste e outra que constitui o início da Serra do Sudeste. A região de maior declive se situa a 

partir do divisor dos principais cursos dágua e tendo o ponto mais alto do Município altitude 
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de 235m. A sede do município, situada na margem esquerda do rio Camaquã, apresenta como 

ponto mais elevado da cidade 79m. O prédio da Prefeitura Municipal está localizado nas 

coordenadas 31°00’27” S e 52°02’47” O.  

A sede do município, localizada à beira da BR 116, garante facilidade de acesso, pois 

dista aproximadamente 150 km de Porto Alegre e 100 km de Pelotas. Fazem divisa com o 

Município de Cristal:  Camaquã, Amaral Ferrador, São Lourenço do Sul e Canguçu.  

 

8.1.2.3 População 

A população do Município de Cristal apresenta crescimento nos censos realizados. Da 

população inicial de 6.075 habitantes passou ao total de 7.280 habitantes (IBGE, 2010). A 

partir do Censo de 2000 a população do meio urbano é superior ao meio rural, atualmente 

representa 56,0% em relação ao total do Município. O crescimento da população cristalense 

pode ser visualizada no Gráfico 01 com base nos dados dos Censos dos anos 1991, 2000, 

2010 e contagem da população referente aos anos 1996 e 2007. 

 

Gráfico 01 – Crescimento da população do Município de Cristal  
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FONTE: www.ibge.gov.br Acesso: 24.03.2011 

 

 Tomando esses dados como modelo e utilizando-os para projeções podemos estimar, 

com base na taxa de crescimento médio da população de 1,043% ao ano, uma população de 

8.798 habitantes em 2030. Através da inserção de linha de tendência e observando a que 

 
1991 1996 2000 2007 2010 
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melhor representa o crescimento, estima-se que a população total para 2020 em 7.718 

habitantes e para 2030, em 8.120 habitantes. Estas projeções somente estão baseadas nas 

interpretações numéricas dos Censos e Contagens de população não se considerando as 

origens das variações.  

Considerando a mesma fonte de dados para visualização da variação de população 

rural e urbana e considerando que nestes dados a população da localidade de Cordeiro é 

considerada área urbana, houve acentuada variação nos totais, pois no primeiro Censo após a 

emancipação a população rural era consideravelmente superior à urbana. Atualmente ocorre o 

inverso.  Os dados disponíveis se referem aos anos 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010. 

 

Gráfico 02 – Evolução da população do Município de Cristal  

 

FONTE: www.ibge.gov.br Acesso: 24.03.2011 

 

 O crescimento verificado em construções, principalmente de prédios residenciais, não 

se reflete em crescimento populacional, pois a média de morador por domicílio apresenta 

queda contínua conforme é possível constatar no Quadro 01. 

 

Quadro 01 – Evolução de habitantes por domicílio 

Ano 1991 1996 2000 2007 2010 

Morador/domicílio 3,87 3,64 3,45 3,24 3,09 

FONTE: www.ibge.gov.br Acesso: 24.03.2011 
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 Existem 02 aglomerados populacionais em área rural, ambas abastecidas com rede de 

água fornecida pela CORSAN: 

- Formosa: localizada próxima à sede do Município, foi formada pela ocupação 

irregular de área ao longo de antiga rodovia estadual sem título de posse. Existem 

aproximadamente 260 ocupações;  

 - Cordeiro: localizada no 2º Distrito, tendo sido formada próxima a um engenho de 

arroz antes da emancipação do Município de Cristal. Existem aproximadamente 82 

residências. 

No meio rural há 02 Escolas Municipais situadas em Santa Teresa e no Butiá e uma 

Escola Estadual situada na localidade de Cordeiro. No meio urbano se localizam 02 Escolas 

Estaduais e 01 de educação infantil. A população escolar matriculada em 2011 consta no 

Quadro 02. 

 

Quadro 02 – Alunos matriculados em 2011 

Local Estabelecimento Ensino Séries Turnos Alunos 

  Rural EM Antônio Curi Fundamental 8 M 47 

EM Otto Becker Pré e Fund. 17 M , T 329 

EE Arlindo C. da Silva Fund. Inc. 4 M 20 

Urbano EM Primeiros Passos Ed. Infantil 2 T 35 

EE Darci P. da Silveira Fund. e EJA 27 M, T, N 618 

EE Bento G. da Silva Fund. e Médio 21 M, T, N 509 

                                                                      Total 1.558 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto 

 

8.1.2.4 Principais atividades e culturas 

                    A economia apresenta forte dependência da produção primária, oriunda das 

atividades relacionadas com culturas anuais (arroz irrigado, soja, fumo, milho, batata inglesa), 

pecuária (bovinocultura leiteira, de corte, ovinos) e florestal (acácia e eucalipto). Outros 

setores, como olarias, comércio e prestação de serviços se localizam próximos, ou na sede. 
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Contudo, sua contribuição na receita da Prefeitura é inferior ao do setor primário. O PIB per 

capita , em 2007, foi R$ 8.481,00 (IBGE, 2010). 

 

Quadro 03 – Principais culturas e produções agropecuárias 

Cultura/produto Área (ha) Produção (t) 

Arroz irrigado* 7.000 42.000 

Batata inglesa (2 safras)* 110 1.320 

Feijão* 80 110 

Fumo* 1.350 3.105 

Milho* 3.000 10.800 

Soja* 3.500 8.400 

Batata doce* 10 100 

Melancia* 10 100 

Leite** - 1.547.405 litros 

Re/florestamento*** 2.275    - 

Bovinos**** 46.000 cab.    - 

Bubalinos**** 300 cab.    - 

Eqüinos**** 1.400 cab.    - 

Suínos**** 2.740 cab.    - 

Ovinos**** 3.500 cab    - 

Mel**** - 8,4 

Fontes: * Comissão Municipal de Estatística Agropecuária – Ref: março de 2011. 

** Planilhas mensais referentes a produção em 2010 – COOPAR 

*** Plano Ambiental do Município de Cristal 

**** www.ibge.gov.br – dados de 2009  

 

8.1.2.5 Clima 

 O clima do município, classificado como Cfa, é caracterizado por verão e inverno 

amenos, atingindo temperatura máxima em torno de 38,8°C e a mínima de 0,8°C. Conforme 

registros colhidos junto ao Escritório Municipal da EMATER de Cristal, a média das 

precipitações na sede do município, nos últimos 15 anos totalizam 1.768 mm distribuídos em 

http://www.ibge.gov.br/
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88 dias. Neste período a oscilação de chuvas tem como mínima anual 1.360 mm e como 

máxima 2.497 mm.  

Ocorrem períodos de estiagem que prejudicam atividades agropecuárias e são 

freqüentes as seqüências mensais com precipitação inferior a 100 mm/mês, como ocorreu nos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 quando a precipitação totalizou somente 

92,5 mm 

 A predominância dos ventos é leste, mas com possibilidade de predomínio de vento 

nordeste nos meses de inverno. É comum a ocorrência de geada nos meses de junho, julho e 

agosto. 

 

8.1.2.6 Relevo 

 Em função da transição Planície Costeira para a Serra do Sudeste, o município 

apresenta 03 relevos distintos: várzea oriunda de sedimentos quaternários que se estende a 

partir da Lagoa dos Patos e acompanha o curso do Rio Camaquã e dos Arroios Sapato e 

Evaristo; coxilhas com relevo ondulado e a serra, com relevo fortemente ondulado. Estas, 

originárias de rochas graníticas.   

 O ponto mais alto do Município se localiza na serra, no divisor de águas entre o Rio 

Camaquã e o Arroio Sapato, onde predominam pequenas propriedades conduzidas sob 

economia familiar. Conforme dados constantes na Carta do Exército – Arroio Sutil, 

Localização: MI – 2998/4, o ponto mais alto possui 235 m. 

 Na Figura 02 é apresentada a base geológica dos solos de Cristal, caracterizando a 

diferença entre as origens e os respectivos solos. É também destacada a ação dos principais 

cursos d’água. 
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Figura 02 - Base Geológica dos solos do município de Cristal 

FONTE: Documentos referentes à emancipação do município de Cristal.   

Escala de origem – 1:200.000 

 

8.1.2.7 Solos 

Em função da rocha originária, dos intemperismos e com destaque para o fator 

declividade, houve a formação de diferentes classes de solo no Município de Cristal. A maior 

parte dos solos do município tem origem a partir do granito, resultando em elevados teores de 

areia grossa. Observa-se a toposeqüência Neossolo Litólico - Argissolo Vermelho Amarelo - 

Planossolo Hidromórfico, enquanto o Neossolo Flúvico ocorre nas áreas costeiras do cursos 

dágua. 

 

 

QUATERNÁRIO: aluviões recentes. Depósitos de areias, cascalhos, turfa e argilas. 

TERCIÁRIO-QUATERNÁRIO: seqüência mista. Depósitos arenosos e argilosos de terraços 

lagunares. 

TERCIÁRIO-QUATERNÁRIO: leques aluviais. Depósitos areno-conglomeráticos de 

encosta. 

PRÉ-CAMBIANO: rochas graníticas e gnáissicas. 

N 



 20 

Figura 03 - Diferentes classes de solos da região. Em destaque a localização aproximada do 

Município de Cristal. 

 
 

Fonte: Solos do Rio Grande do Sul (Streck et al, 2002) 

 Escala de origem 1: 750.000 

 

 O Neossolo Regolítico possui elevado teor de areia e baixo porcentual de argila, sendo 

comum a presença de cascalho na superfície. Por ser solo raso e localizado em regiões 

declivosas, possui suscetibilidade maior à erosão hídrica e baixa capacidade para retenção de 

nutrientes e poluentes. A ocorrência deste solo compreende a área acidentada, sendo utilizado 

para culturas anuais e florestamentos em pequenas propriedades.  

O Argissolo Vermelho Amarelo é caracterizado pela textura média na superfície, e 

argilosa em subsuperfície, apresentando horizonte B textural. Em função do baixo teor de 

argila no Horizonte superficial, da baixa permeabilidade de água no horizonte B e da 

ocorrência em declives, é solo suscetível à erosão. Predomina nas áreas de coxilha e com uso 

para produção de culturas anuais (agricultura familiar), para florestamento (empresarial) e 

para pecuária de corte extensiva. 

O Planossolo está situado nas várzeas. Pela mudança textural abrupta para o horizonte 

B sua drenagem é imperfeita sendo direcionada para produção de arroz irrigado e para 

pecuária extensiva, principalmente.  

Legenda: 
PVAd – Argissolo Vermelho Amarelo distrófico típico. 

SGe3 – Planossolo Hidromórfico eutrófico solódico. 

RU – Neossolo Flúvico 

RLd4 – Neossolo Litólico distrófico típico. 

N 
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Na área de várzea, ao longo do Rio Camaquã e dos Arroios Sapato e Evaristo, ocorrem 

faixas de Neossolo Flúvico, normalmente atingidos pelas cheias e em Áreas de Proteção 

Permanente.  

Nas áreas mais declivosas ocorre maior diversidade de solos, como: Argissolo 

Vermelho Amarelo e Argissolo Vermelho; Neossolo Regolítico e Neossolo Litólico; e 

Gleissolo em pequenas áreas úmidas.  

Há correlação entre solo e resistência a impactos ambientais. As áreas do Município de 

Cristal são das classes de resistência média, baixa e muito baixa.  

 

Figura 04 - Classificação dos solos do Rio Grande do Sul quanto a resistência a Impactos 

Ambientais, com a localização aproximada do Município Cristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: FEPAM. (2001). 

 

8.1.2.8 Flora 

Na área de várzea a vegetação é mais rala, tornando-se mais espessa à medida que se 

aproxima da encosta e da serra, formando a Floresta Estacional Decidual. Esta vegetação 

natural se encontra descaracterizada em função da ocupação do solo, ocorrendo sob forma de 
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caponetes isolados, remanescentes localizados e sob forma de matas ciliares ao longo dos 

cursos d’água, onde também tem sofrido a ação do homem em diversos locais. 

As principais espécies de flora são: Açoita Cavalo (Luehea divaricata), Angico 

(Parapiptadenia rigida), Araçá (Psidium cattleyanum), Araticum (Annona sp.), Aroeira Braba 

(Lithraea  brasiliensis), Branquilho (Sebastiania commersoniana), Camboatá (Cupania 

vernalis), Camboim (Myrciaria delicatula), Canela (Nectandra sp.), Canjerana (Cabralea 

canjerana),  Capororoca (Rapanea sp.), Chal chal (Allophylus edulis), Chá-de-bugre (Casearia 

sylvestris), Corticeira (Erythrina cristagalli), Embira (Lonchocarpus sp.), Figueiras (Ficus 

sp.), Gravatá bananinha do mato (Bromelia pinguin L), Guajuvira (Patagonula americana), 

Ingá (Inga uruguensis), Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Marica (Mimosa bimucronata), Pata-

de-vaca (Bauhinia forficata), Pitangueira (Eugenia uniflora), Salso (Salix humboldtiana), 

Tarumã (Vitex megapotamica), Umbú (Phytolacca dioica), Taleira (Celtis sp.), Vassoura 

(Baccharis sp.), Vassoura vermelha (Dodonaea viscosa), além de Bambus e Taquaras 

(Bambusa sp.). Nas formações de campo encontramos principalmente espécies dos gêneros 

Paspalum e Axonopus, além de espécies leguminosas em menor número e de Carqueja 

(Baccharis sp.), Caraguatá (Eryngium horridun), Maria Mole (Senecio brasiliensis), 

Guanxuma (Sida rhombifolia) e Alecrim (Veronia sp.). Nas áreas mais úmidas existe Junco 

(Juncus microcephalus), Santa Fé (Panicum prionitis), além de diversas espécies de aguapés, 

de sarandis e outras espécies de vegetação higrófila. 

Como florestas de espécies exóticas encontra-se espécies de eucalipto (Eucalyptus sp.) 

e acácia negra (Acacia mearnsii). Estas se encontram disseminadas em quase todas as 

propriedades. Sua finalidade principal é o consumo na propriedade, tanto para fins energéticos 

(secagem de produtos em estufas e secadores) como na construção civil e em aramados. 

Existem áreas maiores de empresas do setor, como da Tanagro cultivando 1.100 ha de Acácia 

e da Aracruz, com 412 há de Eucalipto. 

 

8.1.2.9 Fauna 

A fauna nativa, mesmo tendo sofrida a ação predatória do homem, está presente nos 

ambientes mais preservados. Os principais representantes são: 

a)Aves: Alma-de-gato (Piaya cayana), Anu (Crotophaga ani), Bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus), Carancho (Caracara plancus), Cardeal (Paroaria coronata) Caturrita (Myiopsitta 

monachus), Coruja do campo (Speotyto cunicularia), Corruíra (Troglodytes sp.), Garça 

Branca (Egretta thula), João-de-barro (Furnarius rufus), Quero-quero (Vanellus chilensis), 

Sabiá (Turdus rufiventris), Saracura (Aramides saracura), Tesourinha (Tyrannus savana), 

Tico-tico (Zonotrichia caoensis), Urubú (Coragyps atratus), Jacu (Penélope ochrogaster), 
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Jacutinga (Pipile jacutinga). Em maior número na zona urbana, Pardal (Passer domesticus). 

Como impacto negativo, não de forma generalizada, cita-se o dano provocado pela caturrita 

em áreas de milho; 

b)Mamíferos: Capivara (Hydrochaerus hydrochaeris), Furão (Galictis cuja), Graxaim 

(Pseudalopex gymnocercus), Lontra (Lutra longicaudis), Mão-pelada (Procyon cancrivorus), 

Raposa (Didelphis albiventris), Ratão-do-banhado (Myocastor coypus),  preá(Cavia aperea), 

Tatu (Dasypus sp), Lebre (Lepus europaeus), Zorrilho (Conepatus chinga). No remanescente 

da mata que acompanha o rio Camaquã, enquanto este ainda flui na serra, encontramos ainda 

Bugio (Alouatta guariba), e Veado (Mazama gouazoubira). 

c)Répteis: Jacaré (Caiman sp.), Cruzeira(Bothrops alternatus), Jararaca (Bothrops 

jararaca), e como não venenosas a Cobra parilheira e a Capitão do campo. 

d) Peixes e quelôneos: nos açudes e aguadas são encontrados: Jundiá (Rhamdia 

quelen), Lambari (Astyanas bimaculatus.), Tambica (Oligosarcus jenynsii), Traíra (Hoplias 

malabaricus), além do cará, do muçum (Synbranchus marmoratus), de tartarugas (Cledidae) e 

do cascudo (Hypostomus commersoni).  Nos cursos d’água também ocorrem o pintado, 

joaninha, viola, biru, cará  e menos freqüente a piava (Leporinus obtusidens), Crumatã 

(Prochilodus sp.) e o Dourado (Salminus maxillosum). Como atividade econômica, a 

piscicultura é recente no município, envolvendo, atualmente, 50 produtores que desenvolvem 

a piscicultura artesanal  em tanques e açudes perfazendo uma lâmina de água com superfície 

de 200 ha. São criadas Carpas (Cyprinus carpio) das variedades capim, húngara e prateada, 

Traíra (Hoplias malabaricus) , Jundiá (Rhamdia quelen) e Tilápias (Tilapia sp).  

 

  8.1.2.10 Recursos hídricos 

 O município de Cristal está situado na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã. Pelo 

relevo característico do Município, compreende trecho em que ainda possui maior desnível 

para depois percorrer a planície costeira.  Por seu curso já encontrar-se na parte inferior, é 

acompanhado por matas de galerias, paludosas e também pantanais. É o maior curso d’água 

da região do Sudeste,  provocando suas cheias prejuízos não só na agropecuária, mas também 

em estradas e transtornos aos habitantes de áreas mais baixas.  

Nas margens e junto a ponte do Rio Camaquã está localizado o Balneário, local de 

lazer de famílias principalmente no período de veraneio.  

Os arroios Sapato e Evaristo, embora não formados no Município, recebem pequenos 

afluentes locais (Passo da Cancela, Ceriaco, Passo do Meio, Paraíso) ao atravessar o 

município e desaguar no rio Camaquã. Outros cursos d’água fazem divisa entre municípios, 
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como os arroios Sutil, Divisa e Santa Isabel. Há ampla rede de drenagem superficial formada 

por sangas, muitas somente drenando água das chuvas. 

 

Figura 05 - Principais cursos d’água no Município de Cristal 

FONTE: Secretaria Municipal de Obras e Trânsito 

 

 Ao longo dos principais cursos dágua ocorrem lagoões naturais e nas várzeas há 

estrutura para armazenamento de água para irrigação, além de ampla rede de distribuição 

imprescindível para a produção de arroz irrigado.  

 

8.1.3 Situação Institucional 

A Estrutura Administrativa Executiva Municipal é composto pelo: 

- Gabinete do Prefeito; 

- Assessoria Jurídica; 

- Secretaria de Administração e Recursos Humanos; 

- Secretaria da Fazenda; 

- Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto; 

- Secretaria da Saúde e Assistência Social; 

- Secretaria de Obras e Trânsito; 

- Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.  

- Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio.  
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 A Câmara de Vereadores é formada por 09 vereadores, Assessoria Jurídica, Assessoria 

Parlamentar de Bancada e Secretaria Executiva. A presidência é escolhida anualmente através 

de eleição. 

 Com objetivo de atuar no apoio à administração pública municipal, existem os 

seguintes Conselhos: 

- Conselho Municipal de Desenvolvimento da Agropecuária; 

- Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

- Conselho Municipal de Saúde; 

- Conselho Municipal de Educação; 

- Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

- Conselho Municipal de Assistência Social; 

- Conselho Municipal de Habitação; 

- Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

- Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

8.1.4 Sistema de Abastecimento de Água 

  O abastecimento de água tratada para consumo humano abrange a sede do 

Município, a Vila Formosa e a Vila Cordeiro, estas não situadas na área urbana, 

contemplando abastecimento para 5.822 habitantes. Executado pela CORSAN, utiliza água 

oriunda de poços artesianos localizados no Balneário próximos ao leito do Rio Camaquã, 

ficando submersos quando ocorrem enchentes. 

  

Quadro 04 - Economias ligadas ao serviço de abastecimento de água  prestado pela CORSAN 

Categoria de ligação Número de economias 

Residencial 1.734 

Comercial 107 

Industrial 0 

Pública 22 

Total 1.863 

FONTE: VIGIÀGUA/RS – Referência: 20.07.2010 

 

 Na área rural predomina o sistema de abastecimento individual, tendo como origem 

água superficial ou subsuperficial, geralmente canalizada até as residências. Em médias e 

grandes propriedades localizadas na área de várzea é usual o abastecimento através de poço 

artesiano. 
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 Na região mais acidentada há problemas no abastecimento de água para consumo 

humano em períodos de estiagem. Visando sanar esta deficiência e utilizando inicialmente 

recursos do Programa Estadual RS Seca foram abertos poços artesianos em 03 localidades. A 

primeira tentativa de perfuração somente resultou positiva em 01 localidade, tendo sido 

perfurado em outros locais e por diversas tentativas para dispor de água em vazão suficiente 

para atendimento de comunidades.  Atualmente existem 05 poços artesianos com vazões 

suficientes para abastecer comunidades nas regiões de pequenas propriedades, mas somente 

duas possuem rede de distribuição administradas pelos próprios usuários. Há dificuldade em 

obter água e em volume suficiente nas perfurações de poço artesiano nas regiões mais 

acidentadas. 

 A dificuldade de se obter vazões suficientes de água nas perfurações de poços 

artesianos não se limita àquelas áreas em regiões mais acidentadas. Nas regiões de Encosta 

também há dificuldades permitindo concluir que, em cada 03 tentativas, somente em 01 

perfuração obtém-se o resultado esperado. A disponibilidade de água subterrânea no 

Município de Cristal fica comprovada a partir do Mapa Hidrogeológico do RS 

 

Figura 06 - Hidrogeologia da região, com delimitação aproximada do Município de Cristal. 

  

FONTE: Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 A baixa resistência do solo a impactos ambientais tem reflexos na qualidade da água 

utilizada para abastecimento humano. O acompanhamento da qualidade de água consumido 

pela população, tanto urbana como rural, é feito através do SISAGUA, sendo coletadas 

mensalmente amostras de água.  

ec2 

 

Legenda: 

ec2: aqüífero limitado para água subterrânea; 

qc2: aqüífero com média e baixa possibilidade para água 

subterrânea: 

qi: aqüífero com alta e média possibilidade para água                   

subterrânea 
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Na área rural predomina o abastecimento individual a partir de água subsuperficial. 

Análises desta água revelam que a alta contaminação por Coliformes se mantém estável e que, 

ao longo período de acompanhamento, a contaminação por Coliformes Termotolerantes está 

diminuindo. Há de se considerar que o período abrange somente 03 anos e não há repetição 

sistemática do local de amostragem.  É possível constatar uma relação direta entre turbidez e 

ocorrência de chuvas antecedendo as amostragens, principalmente naquelas realizadas em 

propriedades onde o local de abastecimento não apresenta proteção adequada. Foi constatada 

a presença de Coliformes Totais e Termotolerantes em água oriunda de poço artesiano com 

profundidade superior a 130m. Os resultados das análises constam no Gráfico 03. 

 

Gráfico 03: Acompanhamento da qualidade de água para consumo humano na área rural no 

período de 2007 a 2009, no Município de Cristal/RS. 
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FONTE: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

 

8.1.5 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Não existe rede de coleta específica para o esgotamento sanitário na sede, sendo 

utilizado o sistema misto de recolhimento abrangendo águas pluviais e esgoto cloacal. Não há 



 28 

estação de tratamento de esgotos, sendo os mesmos lançados nas redes pluviais localizadas 

nas diversas MBH que se situam no perímetro urbano. 

 As instalações sanitárias, tanto em obras residenciais como comerciais, são regidas 

pela Lei Municipal nº. 1050/2008 que também prevê o tratamento de esgoto pelo agente 

produtor e prevê a ligação deste à rede pluvial após atendidas todas as exigências técnicas.  

 Não se dispõe de dados relacionados a ligações de esgoto doméstico nas redes 

pluviais, mas estima-se haver na sede 1697 prédios residenciais, além de 107 comércios e 22 

prédios públicos.  

 

8.1.6 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de Resíduos da Construção Civil e de 

Resíduos dos Serviços de Saúde. 

O serviço de recolhimento do lixo domiciliar, realizado 03 vezes por semana no 

perímetro urbano, é terceirizado e tem como destino o aterro sanitário licenciado em Minas do 

Leão. Embora não há coleta seletiva, algumas famílias separam o lixo por componentes, 

principalmente aquele composto por embalagens plásticas. A ação de catadores é esporádica e 

voltada ao papelão, latinhas de bebida e embalagens PET.  

A Biblioteca Pública Municipal Luiz Carlos Barbosa Lessa mantém o Projeto Reciclar 

é Melhorar a Qualidade de Vida, incentivando a coleta seletiva e o encaminhamento do 

produto para reciclagem, premiando os sócios mais atuantes com viagens. Recolhem papéis, 

papelão, latinhas e embalagens PET. O resultado da venda para recicladores é investido em 

equipamentos e livros para a Biblioteca. 

 Na área rural, o recolhimento iniciou em uma Microbacia Hidrográfica e hoje atinge 

todo o município. Realizado pela Prefeitura Municipal de Cristal através da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. O recolhimento é mensal e abrange 

todas as estradas municipais, com roteiros fixos e dias específicos.  Nas propriedades, o lixo é 

acondicionado em sacos separando plásticos/PET, papelão, latas e outra embalagem 

específica para vidro. O destino do material recolhido é doado para a Cooperativa de 

Recicladores de São Lourenço do Sul. 

 Também o serviço de recolhimento e disposição final dos resíduos oriundos de 

Serviços de Saúde no Posto de Atendimento 24 Horas é terceirizado.   

Com relação aos resíduos industriais, estes são limitados aos oriundos de olarias que 

fabricam tijolos de barro cozido que são utilizados como aterro. Os resíduos originados de 

postos de combustível e de oficinas mecânicas são recolhidos periodicamente por firmas 

especializadas e licenciadas pela FEPAM assim como o material contaminado por óleo 

oriundo de lavagens de veículos.  

 O recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos é prática rotineira nas regiões 

onde existe o cultivo de fumo, coordenado pelas empresas fumageiras e AFUBRA. Nestas 

propriedades o recolhimento é incentivado pela respectiva assistência e ocorre anualmente, 

sendo distribuídas embalagens específicas e divulgados roteiros/locais para o produtor tenha 

facilidade para fazer a entrega.  
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O recolhimento destas embalagens nas demais propriedades é periódico, com 

devolução de embalagens vazias às empresas vendedoras. O recolhimento de resíduos de 

construção civil no meio urbano é feito pela Prefeitura Municipal. Por ser pequeno volume de 

material, é utilizado como aterro em obras e estradas. 

 

8.1.7 Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

A área urbana de Cristal é composta por 346 hectares e nela existem, basicamente, 05 

Setores/Microbacias Hidrográficas (MBH) que constituem a drenagem e que escoam para 

locais distintos de deságüe no Rio Camaquã: Panorama Norte (MBH 5), Avenida Passo do 

Mendonça (MBH 4), Rua Amaral Ferrador (MBH 3), Rua Pedras Brancas (MBH 1) e Sanga 

Leste (MBH 2), conforme constam na Figura 07. 

 

Figura 07 - Imagem da sede do Município com a localização aproximada das MBH 

FONTE: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

 

 Não existe canalização específica para drenagem das águas pluviais, sendo adotado o 

sistema misto de recolhimento e de escoamento. Estima-se que a canalização abrange 70 % da 

área urbana. A MBH caracterizada como Rua Pedras Brancas (MBH 1) é a única com 

escoamento final através de galeria.  Na MBH – 4, Avenida Passo do Mendonça, o 

escoamento natural das águas é por propriedades particulares, causando transtornos por ser 

canalização mista.  
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Os maiores problemas relacionados ao escoamento das águas pluviais são encontrados 

na MBH Sanga Leste, que inicia e possui área fora do perímetro urbano totalizando 77 hectares, 

percorrendo a cidade no sentido norte – sul. Esta sanga está canalizada em seu trecho urbano 

superior, percorrendo após área sem residências e à céu aberto aproximadamente, 325m. No 

retorno à área residencial, está canalizada somente em uma quadra com parte inicial e final à 

céu aberto. Ocorrem problemas de alagamento nesta área de retorno, pois a canalização 

existente é insuficiente para condução do volume de água em enxurradas. 

  

8.1.8 Situação do desenvolvimento urbano, habitação e mobilidade 

O desenvolvimento urbano está regrado na Lei de Diretrizes Urbanas - Lei Municipal 

nº 1050/2008 que norteia o desenvolvimento controlado e auto-sustentável definindo padrões 

mínimos a serem observados nos aspectos: ruas e passeios; parcelamento do solo urbano; 

ordenamento urbano; condições gerais relativas às edificações;  áreas de lazer;  proteção ao 

meio ambiente;  arborização;  cursos de água e impacto de vizinhança.  

Com relação à edificações, a maioria das construções são habitações térreas e 

unifamiliares. A construção de prédios residenciais multifamiliares com dois e três 

pavimentos é recente e está em expansão. 

 

8.1.9 Situação ambiental e de recursos hídricos 

 Conforme Resolução CONSEMA n° 205/2008, o Município de Cristal está 

qualificado para a realização do Licenciamento Ambiental das Atividades de Impacto Local e 

através do Convênio SEMA-Município de Cristal n° 036/2009 tem competência para a 

realização da gestão florestal, através do licenciamento de atividades e empreendimentos 

localizados no Município relacionadas a Mata Atlântica, bem como estabelecer 

procedimentos com vistas à preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio 

ambiente nos termos da Lei da Mata Atlântica.  Estas qualificações influíram 

consideravelmente na legalização das atividades que causam impacto ambiental local, tanto 

no perímetro urbano como nas atividades desenvolvidas no meio rural, inibindo ações de 

agressão ao meio ambiente.  

A qualidade da água do Rio Camaquã é monitorada pela FEPAM com análises anuais 

de água coletada em locais denominados Estações de Monitoramento, localizando-se a mais 

próxima à sede municipal na ponte sobre o Rio Camaquã. Os resultados da última análise da 

água datada de 12.04.2010 permitem o enquadramento na Classe I conforme Resolução 

CONAMA n° 357/2005. Observando precipitações locais, em que ocorreu somente chuva de 

2,5 mm do início do mês de abril até a data da análise, pode-se concluir ser essa a qualidade 
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da água característica do Rio Camaquã nesse local. Os resultados da análise realizada em 

12.04.2010 constam no Quadro 05.  

 

Quadro 05 - Resultados de análise realizada em 12.04.2010 coletada na Estação de 

Monitoramento localizada na ponte sobre o Rio Camaquã  

Parâmetro Valor de Análise 

Cloreto 5 mg Cl-/L 

Condutividade 80,7 µmhos/cm 

Demanda bioquímica de oxigênio 2 mg DBO5/L 

Escherichia coli 63 NMP/100 mL 

Fósforo total 0,014 mg P/L 

Nitrogênio amoniacal 0,079 mg NH3 – N/L 

Nitrogênio total Kjeldahl 0,5 mg N/L 

Oxigênio dissolvido 7,3 mg OD/L 

pH 7,2 unid pH 

Profundidade coleta 0,2 m 

Sólidos totais 59 mg ST/L 

Temperatura da água 22,1° C 

Temperatura do ar 22,5° C 

Turbidez B – Deficiência de Equipamento 

FONTE: www.fepam.rs.gov.br     Acesso em 28.03.2011 

 

  O Município de Cristal está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã 

que totaliza área de 17. 033 Km².  Localizado no baixo Rio Camaquã, possui à montante área 

de contribuição superior a 13.000 Km² oriunda de 10 municípios, cujas atividades refletem na 

qualidade da água. 

 A influência da área à montante assume importância maior na qualidade da água do 

Rio Camaquã, pois o Município possui área de 655 Km², ou seja, representa 

aproximadamente, 5% em relação da área à montante. As maiores cheias, que provocam 

danos materiais, são decorrentes de chuvas que ocorrem à montante. Chuvas locais são 

responsáveis por cheias de rios e sangas, mas o volume é insuficiente para provocar enchente 

no Rio Camaquã. 

 Existe relação direta entre qualidade da água do Rio Camaquã e altura de seu nível. 

Acréscimo de nível de água está relacionado diretamente com aumento de coliformes. 

Considerando dados referentes à balneabilidade no Balneário Cristal situado junto a ponte na 

http://www.fepam.rs.gov.br/
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BR 116, relacionando com total de chuvas locais ocorridas em 3 dias anteriores à amostragem 

e a altura da lâmina dágua no dia da amostragem, constata-se que os aumentos consideráveis 

do nível de água não são provocados por chuvas locais e que variações do número de 

coliformes está diretamente relacionado a variações na altura da lâmina dágua, conforme 

demonstra o Quadro 05.   

 

Quadro 06 - Altura do nível de água do Rio Camaquã, presença de coliformes e chuvas locais.  

                   Dados referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2009 
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                 Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria, e                                               

Comércio. 

                                 

8.1.10 Situação da Saúde 

O Município de Cristal integra a 3ª Coordenadoria Regional de Saúde atendendo a 

pactuação plena em atenção básica. Esse serviço é prestado através de 05 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) que realizam, além das ações de promoção da saúde e prevenção, consultas 

médicas e de enfermagem (clínica geral, pediatria, ginecologia/obstetrícia), atendimento 

odontológico e atendimentos básicos (vacinas, curativos, visitas domiciliares, etc.). Em toda 

sua extensão, no sentido norte/sul, o Município é cortado pela BR 116, fator determinante nas 

ações voltadas à Saúde. Devido ao intenso fluxo de pessoas que trafegam na BR 116, os 

estabelecimentos entorno da rodovia merecem atenção especial pelo Setor de Vigilância 
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Epidemiológica e Sanitária, como o Paradouro Grill, o Paradouro VI, Hotel Rosas Parque 

Hotel, supermercados, lancherias, padarias e minimercados. O número de acidentes no 

trânsito nos limites municipais justifica o atendimento pela SAMU.  

 

Figura 08 – Localização da BR 116 no perímetro urbano 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social 

  O Conselho Municipal da Saúde é atuante e efetivamente participa na deliberação da 

Política Municipal de Saúde cumprindo o seu papel no controle social. O sistema de saúde 

local é formado por 01 Policlínica que atende 24 horas, 01 Centro de Saúde localizados na 

sede e 03 Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Vila Formosa, na vila do Cordeiro e no 

Alto Alegre. Cristal não tem atendimento hospitalar. No Município são realizados 

procedimentos ambulatoriais, consultas especializadas e exames laboratoriais. Nas Unidades 

Básicas de Saúde da zona rural, realiza-se atendimento na área de enfermagem e médico uma 

vez por semana.  

O Fundo Municipal de Saúde – FMS possui a responsabilidade pela consolidação de 

dados gerenciais para o acompanhamento da execução orçamentária e financeira, 
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evidenciando as receitas, despesas e rendimentos dos programas específicos de cada esfera de 

governo. É trabalhada como prioridade a Atenção à Saúde da Criança; Atenção a Pacientes 

Portadores de Doenças Crônicas; programa de tuberculose; programa de hanseníase, 

programa aos ostomizados; Atenção a Saúde da Mulher; Gestantes; Programas DST/AIDS; 

Saúde do Idoso; Setor de Odontologia - Saúde Bucal; Setor de Saúde do Trabalhador; Setor 

de Saúde Mental; Setor de Controle e Avaliação; Setor de Farmácia; Setor de Fisioterapia; 

Setor de Psicologia; Fonoaudilogia; Setor de Agendamento; Setor de Transporte; Setor de 

Assistência Social; Setor de Vigilância em Saúde: Epidemiológica e Sanitária e o Pronto 

Atendimento de Urgência e Emergência. 

 

8.2 Prognósticos e alternativas para a universalização 

   O prazo para as intervenções planejadas nesse PMSB abrange um período de 20 

anos, considerando-se: 

- curto prazo: em período inferior a 05 anos; 

- médio prazo: em período compreendido entre 06 e 10 anos; 

- longo prazo: período entre 11 e 20 anos. 

 

8.2.1 Gestão dos serviços públicos de saneamento básico 

A gestão dos serviços de saneamento básico no Município de Cristal será de 

competência da Administração Pública Municipal, através das Secretarias afins, com a 

participação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. 

 

8.2.2 Necessidades de serviços públicos de saneamento básico 

Pelas diferenças existentes entre área urbana e rural no que se refere ao abastecimento 

de água, recolhimento de resíduos sólidos e tratamento de esgoto sanitário, as intervenções 

planejadas são diferenciadas e relacionadas de forma específica. 

 

8.2.2.1 Abastecimento de água no perímetro urbano 

 O sistema de abastecimento de água na sede, incluindo a localidade Formosa, Cordeiro 

e se estendendo até o Parque Histórico Bento Gonçalves da Silva, é realizado pela CORSAN. 

O vencimento do Contrato de Concessão, datado de 08.03.1990 e com validade para 20 anos, 

previa renovação automática por igual período. Contudo, em função da Lei n° 11.445/2007 

não foi renovada, contudo sem interrupção na prestação do serviço.  

 O abastecimento de água deverá manter a universalização no atendimento à população 

urbana com fornecimento de maneira contínua e regular dentro dos padrões estabelecidos pela 
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Portaria MS n° 518/2004. Deverá ser dada ênfase ao uso racional da água e à conservação de 

mananciais. 

 

Intervenções necessárias a curto prazo:  

- elaboração de estudo visando a reestruturação do sistema de distribuição, definindo 

setorização e pressões de operação;  

- adequar o fechamento das obras envolvendo canalizações localizadas em ruas pavimentadas 

diminuindo desníveis em relação ao leito pré-existente; 

- ampliação de redes  acompanhando a expansão de ruas; 

- elaboração de estudo visando ampliação da reservação;  

- substituição da rede adutora de água tratada na Rua Polônia, trecho entre a Rua Canela e a 

Avenida Emancipação. 

 

 Intervenções necessárias a médio prazo:  

- implantação de setorização do sistema de distribuição; 

- elaboração de estudo visando ampliação de redes acompanhando a expansão das ruas; 

- implantação de redes em acompanhamento a expansões de ruas; 

- substituição das redes depreciadas de fibro cimento em aproximadamente 2.000m;  

- substituição de ramais precários em aproximadamente 2.000m; 

- elaboração de estudo visando ampliação do sistema de produção. 

 

Intervenções necessárias a longo prazo: 

- elaboração de estudo visando ampliação de redes acompanhando a expansão das ruas; 

- implantação de redes em acompanhamento a expansões de ruas; 

- perfuração de poço tubular profundo para suprimento de água bruta e reserva técnica; 

- substituição das redes depreciadas e com alto índice de conserto; 

- implantar rede adutora de água tratada desde a Estação de Tratamento até o reservatório 

elevado, em distância aproximada de 1.200m.  

 

8.2.2.2 Abastecimento de água em área rural 

 O abastecimento de água no meio rural é, normalmente, realizado de forma individual. 

As exceções ocorrem na localidade Cordeiro, Formosa, BR 116 até o Parque Histórico Bento 

Gonçalves da Silva onde é realizado pela CORSAN e em outras duas localidades onde há rede 

de distribuição de água oriunda de poço artesiano gerido pelos beneficiários.  
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Intervenções necessárias a curto prazo:  

- elaborar, junto com a comunidade, alternativas para o fornecimento de água adequado às 

características locais; 

- priorizar comunidades para seqüência na implantação do serviço de fornecimento de água; 

- elaborar projetos técnicos a partir das alternativas propostas pelas comunidades onde há 

maior risco de desabastecimento de água em períodos de estiagem; 

- buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação de sistemas de abastecimento de 

água em localidades no meio rural; 

- elaborar estudo para implantação de serviço para acompanhamento da qualidade da água. 

 

Intervenções necessárias a médio prazo:  

- elaborar projetos técnicos a partir das alternativas propostas pelas comunidades onde há 

risco de desabastecimento de água em períodos de estiagem; 

- buscar fontes de recurso compatíveis para a implantação de sistemas de abastecimento de 

água em localidades no meio rural; 

- implantar serviço de acompanhamento da qualidade da água. 

 

Intervenções necessárias a longo prazo:  

- elaborar projetos técnicos a partir das alternativas propostas para as demais comunidades; 

- buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação de sistemas de abastecimento de 

água em localidades no meio rural. 

 

8.2.2.3 Esgotamento Sanitário no perímetro urbano 

 As intervenções previstas para o serviço de esgotamento sanitário visam a implantação 

de sistema de coleta, tratamento e disposição final do efluente tratado. Existe um Projeto do 

Sistema de Esgoto Sanitário para o Município de Cristal elaborado por INCORP – 

Consultoria & Assessoria.  

 O sistema de esgotamento sanitário deverá abranger a universalização do serviço de 

esgotamento sanitário, a universalização do serviço de tratamento e observar a conservação de 

cursos e de mananciais dágua. 

  

Intervenções necessárias a curto prazo:  

- exigir o cumprimento da Lei Municipal nº 1050/08 – Lei de Diretrizes Urbanas, 

especificamente Seção I, Art 23 a Art 26 que se refere às Instalações Sanitárias abrangendo 

todas as MBH da sede do Município; 
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- elaborar projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário abrangendo todas as 

Microbacias Hidrográficas (MBH) do perímetro urbano. 

 

Intervenções necessárias a médio prazo:  

- exigir o cumprimento da Lei Municipal nº 1050/08 – Lei de Diretrizes Urbanas, 

especificamente Seção I, Art 23 a Art 26 que se refere às Instalações Sanitárias abrangendo 

todas as MBH da sede do Município; 

- implantação de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário – Sistema Unitário, na MBH – 1, 

que abrange a área central da sede; 

- implantação de sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto, Sistema Unitário, na MBH 

– 1; 

- implantação de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário – Sistema Unitário, na MBH – 4, 

definida como Avenida Passo do Mendonça; 

- implantação de sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto, Sistema Unitário, na MBH 

– 4, definida como Avenida Passo do Mendonça; 

- selecionar economias que caracterizam inviabilidade de esgotamento sanitário através das 

redes de coleta coletiva. 

 

Intervenções necessárias a longo prazo:  

- exigir o cumprimento da Lei Municipal nº 1050/08 – Lei de Diretrizes Urbanas, 

especificamente Seção I, Art 23 a Art 26 que se refere às Instalações Sanitárias abrangendo 

todas as MBH da sede do Município; 

- implantação de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário – Sistema Unitário, nas MBH – 

2, MBH – 3 e MBH -5; 

- implantação de sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto, Sistema Unitário, MBH – 

2, MBH – 3 e MBH -5 totalizando a coleta e o tratamento no perímetro urbano de Cristal; 

- implantação de sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto, Sistema Separador 

Absoluto na MBH – 1; 

- selecionar economias que caracterizam inviabilidade de esgotamento sanitário através das 

redes de coleta coletiva. 
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8.2.2.4 Esgotamento Sanitário na área rural 

Intervenções a curto prazo:  

- elaborar projeto técnico para implantação de rede coletora, estação de tratamento e destino 

final com base em alternativas viáveis para o aglomerado da Formosa; 

- elaborar projeto técnico para implantação de rede coletora, estação de tratamento e destino 

final com base em alternativas viáveis para o aglomerado de Cordeiro; 

- buscar fontes de recursos compatíveis para a implantação dos projetos acima citados.  

 

Intervenções a médio prazo:  

- adequar legislação municipal para instituir obrigatoriedade do tratamento de esgoto sanitário 

em ampliações ou novas residências. 

 

Intervenções a longo prazo:  

- fiscalizar construções e/ou reformas para o cumprimento da legislação no que se refere ao 

esgotamento sanitário no meio rural.  

 

8.2.2.5 Limpeza e manejo de resíduos sólidos em área urbana 

 As intervenções relacionadas à limpeza urbana se referem à coleta e destinação final 

dos resíduos sólidos. 

 

Intervenções a curto prazo:  

- manter o sistema de coleta de resíduos domiciliares e do comércio com destinação final 

adequada; 

- manter o sistema de coleta e destinação final de Resíduos dos Serviços de Saúde; 

- realizar estudo objetivando dados e informações para coleta seletiva no município, incluindo 

triagem e compostagem para resíduos orgânicos; 

- realizar estudo visando alternativa para destinação final mais próxima à sede municipal; 

- verificar o sistema de coleta e destinação final do material gerado em consultórios dentários 

e veterinários, revenda de combustível e oficinas mecânicas; 

- desenvolver sistema de coleta de resíduos perigosos denominados Classe I, como: lâmpadas 

fluorescentes, pilhas, baterias, isopor, entre outros; 

- manter o recolhimento de produtos oriundos de podas e de construção civil;  

- realizar estudo para viabilizar local destinado a depósito de aterro e material oriundo da 

construção civil e de podas; 

- instalar lixeiras para coleta seletiva. 
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Intervenções a médio prazo:  

- com base nos estudos realizados, planejar a implantação da coleta seletiva do lixo, incluindo 

central de triagem destino final; 

- realizar estudo de alternativa local para a disposição de resíduos sólidos urbanos no 

município. 

 

Intervenções a longo prazo:  

 - buscar fontes de recurso compatíveis para a implantação dos projetos citados.  

 

8.2.2.6. Manejo de resíduos sólidos em área rural 

Intervenções a curto prazo:  

- manter o recolhimento de resíduo doméstico – lixo seco com abrangência em todas as 

estradas municipais;  

- buscar fontes de recursos para aquisição de veículo adequado para o recolhimento do lixo 

doméstico; 

- participar na divulgação e organização de campanhas de recolhimento de embalagens vazias 

de agrotóxicos e de lixo eletroeletrônico; 

- realizar estudo objetivando o uso de dejetos animais em áreas de lavoura e/ou pastagem; 

- buscar fontes de recursos visando aquisição de equipamentos destinados à esterqueiras e 

aplicações em lavouras. 

 

Intervenções a médio prazo:  

- aumentar a freqüência no recolhimento do lixo seco; 

- disponibilizar coletores em locais de maior concentração de pessoas. 

 

Intervenções a longo prazo:  

- recolhimento periódico do lixo doméstico, eletroeletrônico e de lixo que contenha metais 

pesados. 

 

8.2.2.7 Manejo de águas pluviais 

 A sede municipal se situa em uma elevação, não recebendo contribuições de área à 

montante exceto a área situada próxima ao Rio Camaquã e que pode ficar inundada em função 

de cheias. Assim, as principais intervenções para o manejo de águas pluviais foram definidas 

a partir dos pontos mais altos das MBH.  
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Intervenções a curto prazo:  

- elaborar estudo prevendo alternativas para o sistema de escoamento das águas na MBH 

Sanga Leste; 

- elaborar estudo com vistas ao escoamento das águas pluviais na MBH Passo do Mendonça e 

no seu prosseguimento; 

- elaborar estudo para definição de prioridades a serem obedecidas para elaboração de 

projetos de escoamento de água pluvial nas demais MBH;  

- buscar fontes de recurso para os Projetos elaborados conforme priorizado; 

- verificar a condições hidráulicas da rede de microdrenagem em todos os bairros da cidade. 

 

Intervenções a médio prazo:  

- verificação das condições hidráulicas da galeria situada na MBH Pedras Brancas; 

- elaborar e executar cronograma para manutenção da rede de esgotamento de águas pluviais 

abrangendo todas as MBH. 

 

Intervenções a longo prazo:  

- elaborar estudo para definição das ações a serem executadas nas áreas inundáveis pelo Rio 

Camaquã no perímetro urbano já consolidado. 

 

8.2.3 Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB 

 As ações previstas nesse PMSB são frutos das carências hoje verificadas e suas 

implantações atendem às diretrizes da legislação vigentes e seus regulamentos, em especial a 

Lei Federal nº. 11.445/2010. 

 

8.2.4  Hierarquização das áreas de Intervenção Prioritária 

 Por haver necessidade de intervenção em todos os serviços relacionados ao 

saneamento básico, a hierarquização das áreas de intervenção será definida pelo Gestor 

Municipal ouvido o Conselho Municipal de Saneamento Básico.  

 

8.3 Programas e Projetos 

 Com base em estudos técnicos realizados e nas hierarquizações definidas, serão 

elaborados pelo Gestor Municipal, Programas e Projetos específicos visando o atendimento 

das necessidades de serviços públicos para a universalização do saneamento básico.  

Não será criado projeto específico de educação ambiental. Este tema, pela 

transversalidade, está relacionado, especificamente, no Plano Ambiental do Município de 
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Cristal como Projeto: Educação Ambiental. Contempla todas as etapas previstas e as 

acrescidas posteriormente conforme previsto neste PMSB. 

 

8.4 Ações para emergências e contingências 

 O objetivo essencial do plano de saneamento básico é o correto atendimento à 

população com serviços públicos adequados e universais, nos termos das Leis Federais nº 

11.445/2010 e 8.987/95. 

 Situações emergenciais na prestação dos serviços previstos nesse PMSB podem 

ocorrer em decorrência de clima, funcionamento deficiente ou quebra de equipamento, 

desorganização e greve de trabalhadores, caracterizando uma ocorrência temporária. As 

diretrizes para planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária, 

diretrizes para integração com planos locais de contingência e regras de atendimento e 

funcionamento operacional para situações críticas na prestação de serviços incluindo 

mecanismos tarifários de contingência deverão ser elaboradas pelo Gestor responsável, 

ouvido o Conselho Municipal de Saneamento Básico e os prestadores de serviços a quem for 

delegado. 

  

8.5 Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações do PMSB 

 Para a prestação de serviços dos serviços previstos nesse PMSB deverão ser 

observados técnicas e parâmetros legais e em obediência princípios que constam no Art. 2º da 

Lei Federal 11.445/2010.  

 Cabe ao Gestor Municipal, junto com o Conselho Municipal de Saneamento Básico 

proceder avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações previstas 

mediante o acesso aos relatórios que compõem o monitoramento dos serviços prestados, 

delegados ou não. É também sua responsabilidade a elaboração de outros critérios de 

avaliação, da periodicidade destas e da observância da legislação ambiental. 

 A revisão periódica do PMSB não pode ocorrer em prazo superior a 04 anos, sempre 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (PPA). Fica, contudo, facultado sua alteração 

em prazo inferior, por solicitação do Gestor Municipal de Saneamento Básico e aprovado em 

reunião junto com o Conselho Municipal de Saneamento Básico, prevendo-se a participação 

da comunidade através de audiências públicas e conferências municipais. Os estudos e 

projetos técnicos visando o atendimento às intervenções comporão anexos neste PMSB. 
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 A organização, regulação, fiscalização e prestação desses serviços, nos termos do art. 

241 da Constituição Federal e da Lei nº. 11.107, de 06 de abril de 2005, poderão ser delegadas 

pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites do respectivo 

Estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência 

das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Pretende-se a celebração de 

contrato com a AGERSG - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 

do RS para atuar como entidade reguladora. 

 

8.6 Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico 

O Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico visa disponibilizar banco 

de dados, em meio digital, com ações planejadas e resultados obtidos no âmbito do 

saneamento básico municipal. As práticas, parâmetros e unidades de medida que compõem o 

Sistema Municipal de Saneamento Básico deverão facilitar o fornecimento de dados e 

informações para Sistemas de Informações de âmbito federal e estadual, como o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). Deverá ser criado sistema similar para 

resíduos sólidos e esgotamento de águas pluviais. 

O preenchimento das planilhas com as informações deverá ser realizado mensalmente, 

cabendo aos Secretários Municipais zelar pela continuidade no registro das informações.  

 

8.7 Aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

O Projeto do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser apresentado em 

audiência pública especialmente convocada para este fim e ser aprovado pelo Conselho 

Municipal de Saneamento Básico (CMSB). Sua posterior institucionalização como Plano 

Municipal de Saneamento Básico ocorrerá por Decreto do Poder Executivo Municipal.  

 

8.8 Participantes do Comitê Executivo responsável pela operacionalização do processo 

de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 Conforme Decreto Municipal nº. 2053/2010, foram criados o Comitê de Coordenação 

e o Comitê Executivo para coordenação e operacionalização do processo de elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, tendo o último a participação de técnicos da 

Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Secretaria 

Municipal de Fazenda; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente; 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e do Escritório Municipal da EMATER. 
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 Os técnicos indicados pelas Secretarias Municipais e pela EMATER constam no 

Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Componentes do Comitê Executivo Municipal. 

Entidade Participante Profissão 

 

Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

 

 

Mônica Crespo Correa 

Bruno Alfredo Miritz 

 

Eng Civil 

Eng Agrônomo 

 

Secretaria Municipal de Fazenda 

Denise de Cássia 

Oliveira 

Técnico em 

Contabilidade 

 

Secretaria Municipal de  

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 

 

 

Rogério Pires Santos 

Tecnólogo 

Saneamento 

Ambiental 

 

Secretaria Municipal de Saúde e 

Assistência Social 

 

 

Maria Dalva A. Thurow 

 

Assistente Social 

 

EMATER 

 

 

Everton Schuch Vargas 

 

Agrônomo 

 


