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INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é um documento que tem por objetivo 

diagnosticar o meio rural do Município de Mormaço e delinear as diretrizes de trabalho para o 

desenvolvimento rural sustentável. É um documento de utilidade pública que deve subsidiar e 

direcionar todas as políticas públicas e programas de âmbito rural/agropecuárias fomentadas 

pela Prefeitura e demais órgãos governamentais e instituições envolvidas nesse contexto. 

Apresenta-se como um instrumento dinâmico e flexível do processo de planejamento das ações 

e serviços prestados a agricultura.  

 

O plano Foi elaborado por profissionais da Secretaria da Agricultura e Meio 

Ambiente, EMATER/ASCAR e membros do Conselho Municipal Agropecuário. Ele apresenta 

as diretrizes, prioridades, objetivos, estimativa de metas a serem atingidas, estratégias de ação e 

compromissos de governo para o setor. 

 

2-CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

2.1-Histórico do município 

 

A história de Mormaço remonta ao ano de 1900. Famílias de diversas etnias se fixaram 

gradativamente nas terras que na época pertenciam à Soledade. Graças ao empenho dos 

primeiros moradores, iniciou-se o desbravamento das terras, estabelecendo-se as primeiras 

lavouras diversificadas e a pecuária. 

A emancipação de Mormaço ocorreu quase um século depois, no dia 20 de março de 1992, com 

a assinatura da Lei Estadual n° 9616 que dispõe sobre a criação do município. O processo se 

deu a partir da iniciativa de líderes comunitários que formaram uma comissão de emancipação e 

lutaram pela criação do município. 

A comissão de emancipação fora formadas pelos seguintes nomes: Ernani Schroeder, Sérgio 

Nicolini, Rogério Koenig, Edemar Musskopf, Moacir Antônio Cerini, Joarez Odônio Rodrigues, 

Theobaldo Berticelli, Léo Paulo Ranzi Fontana, José Antonio Ottoni, Alceu Morigi, Ulisses 

Adalberto Azambuja Rodrigues, Salvador Alvori Moraes dos Santos e Fredolino Paulus. 

Composto, sobretudo por descendentes de italianos e de alemães, Mormaço é um município 

com belezas naturais como o Rio Espraiado com suas ilhas e cachoeiras. O município foi 

batizado com esse nome por causa do tempo quente e úmido, pelo intenso calor provocado pelo 

sol em época de frio. k 

Inicialmente, o local foi chamado de “Mundo Novo do Jacuí”, mais tarde, devido ao forte calor 

provocado pelo sol no meio da mata fechada e, em época de frio, pelo vapor que se elevava do 



 
 

degelo das geadas, a esse fenômeno, deu-se o nome de Mormaço. Havia aqueles que chamavam 

de “Serra do Mormaço”, mas preponderou apenas o último nome até os dias atuais. 

As imagens abaixo mostram a vista aérea do município e a comissão de emancipação de 

Mormaço. 

Imagem 1- Vista aérea da cidade de Mormaço. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 

 

Imagem 2- Comissão de Emancipação de Mormaço. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 



 
 

Imagem 3- Avenida Willibaldo Koenig. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 

 

 

 

 

 

2.2-Localização e caracterização geral do município 

 

       Mormaço faz parte dos municípios do Alto da Serra do Botucaraí, mas também está 

inserido na região fisiográfica do planalto médio. Sendo uma região de baixas altitudes, 

Mormaço está situado a 410 metros acima do nível do mar, com relevo variando entre condições 

de planalto, áreas mais acidentadas como serras e também pequenas áreas de várzeas. Com uma 

área de 146,34 km², Mormaço está localizado a aproximadamente 245 km da capital do estado, 

Porto Alegre. 

 



 
 

Figura 1- Localização de Mormaço no Rio Grande do Sul. 

 

Fonte: Inova Consultoria Ambiental. 

 

Principais características do município: 

 Ano de emancipação: 1992; 

 Área total: 146,34 km
2;

 

 Área urbana: 1,00 km
2;

 

 Área rural: 145,34 km
2;
 

 Composição étnica da população: principalmente italianos e alemães, com outras etnias 

em menor quantidade; 

 Localidades do interior do município: Água Branca, Posse Godoy, Santo Antônio do 

Jacuí, São Bento, São João dos Delavy, São João dos Prolos, São José, São Luiz, São 

Miguel, São Roque e Dona Elibia; 

 Latitude: 28
0
41’30,58” S; 

 Longitude: 52
0 
41’ 31,99 O”; 

 Altitude: 410 metros; 

 Microrregião: Soledade (IBGE); 

 Mesorregião: Noroeste (IBGE); 

 Região Fisiografica: Planalto Médio; 

 Bacia Hidrográfica: Alto Jacuí; 

 Bioma: Mata Atlântica; 



 
 

 Clima: Temperado subtropical úmido – Cfa 1 de Koeppen; 

 Temperatura média anual: 18
0
 C; 

 Temperatura máxima: 36
0
 C; 

 Temperatura mínima: 0
0 
C; 

 Precipitação pluviométrica média anual: 1700 mm; 

 Densidade demográfica: 1762 hab/ km
2;

 

 Associação Regional de Município: AMASBI (Associação dos Municípios do Alto da 

Serra do Botucarai); 

 Associação das Câmaras Municipais de Vereadores: AVASBI (Associação dos 

Vereadores do Alto da Serra do Botucarai); 

 Acessos Rodoviários: BRS-116, BRS-386, VRS-814 (Fonte FAMURS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3-Limites Territoriais 

 

Figura 2- Limites territoriais de Mormaço. 

 

Fonte: Inova Consultoria Ambiental. 

 

     Com uma área territorial de 146,34 km
2
, o município de Mormaço tem como limites 

territoriais o município de Victor Graeff e Tio Hugo ao norte, a leste e ao sul Soledade e a oeste 

o município de Espumoso. 



 
 

2.4 - Acessos 

O principal acesso ao município de Mormaço se dá pela VRS 854, estrada estadual asfaltada 

que liga a cidade até a BR 386 entre Tio Hugo e Soledade. As demais vias municipais não são 

pavimentadas. 

A distância em relação a Passo Fundo é de 61 km, a Soledade é de 36 km, a Carazinho 60 km, 

Espumoso 20 km e Tio Hugo está a 18 km. Os acessos podem ser observados no Mapa abaixo. 



 
 

Figura 3- Acessos rodoviários. 

 

Fonte-: FAMURS. 



 
 

2.5-Aspectos Físicos 

 

2.5.1-Clima 

 

       Predomina na região um clima temperado subtropical úmido – Cfa 1 de Koeppen – com 

precipitação média anual de 1.700 mm e temperatura média anual de 18
0 

C, com máxima de 

36
0
C e a mínima de 0

0
C. As geadas se estendem até o mês de agosto e eventualmente podendo 

ocorrer no mês de setembro. A umidade relativa do ar (média anual) e de 75%.  

 

2.5.2Índices pluviométricos 

 

      Verifica-se no balanço hídrico, que nos meses de junho, setembro e outubro há uma 

abundância de chuva tendo em média mais de 150 mm ao mês. Já novembro é o mês com 

menos chuvas tendo apenas um pouco mais de 100 mm, como pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 4- Gráfico do clima e precipitação anual em Mormaço. 

 

Os dados climatológicos representam uma média do período entre 1961 e 1990. 

Fonte: Inova Consultoria Ambienta. 



 
 

2.6-Hidrografia 

 

O território municipal pertence à Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí, Região Hidrográfica do 

Guaíba. 

Os rios do município apresentam um padrão de drenagem do tipo dentritico e, segundo a 

classificação de Arthur N. Strahler apresentam uma ordem hierárquica de 1
a 
e 2ª ordem, sendo o 

Rio Jacuí de ordem superior, de 4
a
 e 5

a
 ordem. 

Os cursos de águas superficiais do município estão hierarquizados no conjunto da rede e das 

sub-bacias, sendo designados genericamente de rios, arroios, sangas, etc., sem que para eles seja 

possível uma conceituação rigorosa.  

Abaixo, na figura 7, tem-se um mapa representativo dos principias rios e arroio que passam pelo 

município de Mormaço. 



 
 

Figura 5- Mapa temático de hidrografia do município de Mormaço. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 



 
 

A cartografia registra três classificações de cursos de águas fluviais. Para o município de 

Mormaço foram identificados os representados no Quadro 5, os demais recursos hídricos do 

município não possuem denominação. 

 

Quadro 1- Cursos de água de Mormaço. 

Rio Arroio Sanga 

Jacuí Porongos Teófilo Schroeder 

 Arroio Hortelã Taquara de lixo 

 Espraiado Barro Preto 

 Arroio São Bento Água Branca 

  Quati 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 

 

Destacam-se os seguintes rios: 

 Ao norte, fazendo divisa com Victor Graeff e Tio Hugo, encontra-se o Rio Jacuí; 

 Ao sul, fazendo divisa com Soledade, encontram-se no município os seguintes cursos 

d’água: Arroio Espraiado, Arroio São Bento, Arroio Dona Maria, Arroio Porongos, 

Sanga Schroeder, dentre outros de menor porte. 

 

O Rio Jacuí, mais importante rio da região, nasce próximo a cidade de Passo Fundo, a 730 

metros de altitude. Na Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí estão instaladas seis hidrelétricas: 

Ernestina, PCH Cotovelo do Jacuí, Passo Real, Maia Filho, Itauba e Dona Francisca. No 

município de Mormaço, seus principais afluentes são o Arroio Porongos e o Arroio Espraiado. 

 

2.6.1-Hidrogeologia 

 

O município de Mormaço apresenta em seu subsolo a ocorrência de dois importantes aquíferos: 

 

 Aquífero Serra Geral: 

A sua importância hidrogeológica decorre da elevada explorabilidade das suas zonas aquíferas, 

através de poços tubulares e fontes, sendo utilizado para abastecimento público na área urbana e 

rural, industrial e agropecuária, cujas vazões variam entre 1 e 150 metros cúbicos por hora. 

Dentro deste contexto, o sistema aquífero Serra Geral constitui, pela sua extensão e modo de 

ocorrência, uma importante unidade hidrogeológica. A expressão regional de seu domínio, em 

termos de superfície e profundidade, e as condições de armazenamento e circulação de água 

subterrânea lhe confere propriedades hidrogeológicas distintas e de grande interesse econômico, 

uma vez que todos os poços tubulares fazem uso de sua água. 



 
 

Este sistema constitui-se principalmente de litologias basálticas, amigdaloides e fraturadas, 

capeadas por espesso solo avermelhado. As capacidades específicas são muito variáveis, 

existindo poços não produtivos próximos de outros com excelentes vazões. Predominam poços 

com capacidades específicas entre 1 e 4 m³/h/m e, excepcionalmente, se encontram poços com 

valores superiores a 4 m³/h/m. As salinidades em geral são baixas, em média 200mg/l. Estando 

situado em área abrangida pelo Aquífero Guarani, alguns poços captam águas mais salinas, 

sódicas e de elevado pH (entre 9 e 10), devido à influência de águas ascendentes deste aquífero. 

 

 Aquífero Guarani: 

E um aquífero com grande potencial inexplorado dentro dos limites do município de Mormaço, 

confinado por uma camada de rochas da Formação Serra Geral com espessura variável entre 

700 e 1.000 metros. Suas águas são de excelente qualidade, termalizadas e a captação através de 

poços têm condições de oferecer vazões de um milhão de litros/hora. 

Abaixo pode ser observada a localização do município de Mormaço no mapa Hidrológico do 

Rio Grande do Sul. 

 

Figura 6 - Mapa Hidrogeológico do Rio grande do Sul. 

 

Fonte: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, 2005. 

Mormaço 



 
 

2.7-Solos 

 

No município de Mormaço cerca de 90% do solo presente é Argissolo e o Latossolo.  

Latossolos são os solos predominantes no Brasil e, em geral, apresentam relevo suave, grande 

profundidade, alta permeabilidade e baixa capacidade de troca catiônica, já os Argissolos são 

solos profundos e menos intemperizados do que os Latossolos podendo apresentar maior 

fertilidade natural e potencial. 5 % de Neossolos que são solos pouco evoluídos constituídos por 

material mineral, ou por material orgânico com menos de 20 cm de espessura e 5% Gleissolos 

que são solos mal drenados, podendo apresentar textura bastante variável ao longo do perfil. 

 

Figura 7- Classificação do Solo do município de Mormaço. 

 

Fonte: Emater. 

  



 
 

2.7.1 Ocupação do solo 

 

No Município solo é ocupado principalmente por culturas anuais, perenes, 

reflorestamento, matas nativas, benfeitorias, infra-estruturar, Áreas de Preservação Permanente, 

cidade e outras atividades. 

 

 

 

 

2.8. Relevo e geomorfologia 

 

Na análise do relevo, observa-se um declive geral de leste para oeste, consequência da estrutura 

do próprio derrame basáltico, com altitudes máximas de 630 metros e mínima de 400 metros. 

Entre estas cotas ocorrem superfícies de diferentes rebaixamentos topográficos, resultantes do 

encaixe das drenagens. 

Segundo o Mapa Geomorfológico – IBGE (1986), projeto RADAMBRASIL, o município está 

inserido em duas Regiões Geomorfológicas no domínio morfoestrutural das Bacias e Coberturas 

Sedimentares:  

 Região Geomorfológica do Planalto das Missões. 

- Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo. 

 Região Geomorfológica do Planalto das Araucárias. 

- Unidade Geomorfológica do Planalto dos Campos Gerais. 

 

Figura 8- Mapa de Geomorfologia do Estado do Rio Grande do Sul. 



 
 

 

Fonte: IBGE. 

 

Região Geomorfológica Planalto das Araucárias: 

 

As características de relevo são bastante heterogêneas, variando desde formas de relevo mais 

amplas e aplanadas até o nível mais profundo de entalhamento, foram esculpidas especialmente 

em rochas efusivas rápidas acidas da Formação Serra Geral, em áreas mais restritas, os 

modelados de dissecação de relevo se desenvolveram em rochas efusivas básicas. 

O contato com a Região Geomorfológica do Planalto das Missões faz-se de modo gradual. 

Os principais rios que atravessam esse relevo pertencem à bacia de drenagem do Rio Jacuí.  

 



 
 

 

Geologia 

 

O território de Mormaço está localizado numa porção de um grande conjunto morfo-estrutural 

da América do sul, conhecido genericamente como o derrame basáltico sul-americano sobre a 

bacia sedimentar do Paraná. Neste contexto predominam as rochas da Formação Serra Geral, 

formadas por efusivas continentais toleiticas. 

 

Formação Serra Geral: 

 

A Formação Serra Geral constitui-se numa sucessão de corridas de lava, de composição 

predominantemente básica, apresentando uma sequencia superior identificada como domínio 

relativo de efusivas ácidas. Na sequência básica inferior, localmente, é possível a identificação 

de níveis de vulcanismo ácidos, os quais, não apresentam possança em quantidade 

consideráveis. Diques e corpos cortantes de diabasio, encaixados em unidade de rocha mais 

antigas e relacionados a efusivas, tem ocorrências como na área. Essa formação recobre de 

maneira ampla o município. 

As rochas da sequência ácida encontram-se amplamente distribuídas em todo o território do 

município de Mormaço (RS), ocorrendo em áreas de altitude acima de 550 metros, estendendo 

em direção a borda do Planalto das Araucárias. Mostram um relevo tabular, de platô, 

regionalmente denominado de “campos gerais’’, apresentando uma drenagem pouco encaixada, 

refletindo um estado de dissecação menos desenvolvido. Nas imagens de radar, exibem uma 

textura lisa e menos recortada em relação a dos basaltos. 

A sequência ácida configura área de distribuição cuja continuidade física e interrompida junto 

ao leito dos grandes rios, os quais, com seu cotidiano erosivo, tende a expor os basaltos 

subjacentes (sequência básica). 

Associados a sequência básica, merecem destaque diversos níveis de brechas que, não 

apresentam continuidade física, mas mostram ampla distribuição em área. Suas possanças são 

variáveis, obtendo valores desde centímetro até 10 metros de espessura. 

Os arenitos interderrames ocorrem intercalados na sequência básica de maneira eventual, sob a 

forma de lentes ou camadas de maior continuidade lateral. 

As espessuras dos vulcânicos ácidos mostram-se variáveis desde métricas até algumas centenas 

de metros (chegando a 462 metros na região de Soledade). 

Podendo, em parte, representar antigos dutos vulcânicos são bastante abundantes diques de 

diabasio que, ocorrem com espessuras e dimensões variáveis. Intrusões concordantes de 

diabasio, sills de dimensões variadas, são também abundantes. 

 



 
 

2.9-Características Biológicas 

 

Unidades de Conservação ou Interesse Especial 

 

O município não conta com Unidades de Conservação ou Interesse especial, mas apenas com 

diversas APP’s nas margens dos rios Jacuí, Espraiado, São Bento e demais arroios e sangas 

presentes em seu território. 

 

3. Estrutura administrativa e gestão municipal 

 

3.1-Estrutura administrativa do município 

 

A estrutura administrativa do município é subdividida em Gabinete do Prefeito Municipal, 

Órgãos, Secretarias, Conselhos e Consultores, conforme abaixo: 

 Secretaria da Administração; 

 Secretaria da Fazenda; 

 Secretaria da Assistência Social; 

 Secretaria da Saúde; 

 Secretaria da Educação, Cultura e Desporto; 

 Secretaria de Obras; 

 Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 



 
 

3.1.1 Educação 

 

O município de Mormaço possui duas escolas de ensino fundamental: 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Godoy Bueno; 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental José Rodrigues Cardoso. 

Também existem três escolas de educação infantil: 

 Escola Municipal de Educação Infantil Sonho de Criança; 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental AntonioMarquetti; 

 Escola Municipal de Ensino Fundamental Achiles Porto Alegre Filho. 

O Poder Público Municipal auxilia com o transporte escolar a Rede Estadual de Ensino, (Escola 

Estadual de Ensino Médio Joaquim Gonçalves Ledo), bem como através de Projetos 

Educacionais, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto procura manter as duas 

Redes de Ensino trabalhando de forma interligada e cooperativa. Cabe salientar os Programas e 

Cursos oferecidos aos professores e funcionários (as), como também destinados a alunos, onde 

sempre acontece a participação de todos de acordo com a natureza do assunto.    

Como forma de incentivo aos estudantes universitários, de supletivos, cursos técnicos e outros, 

são disponibilizados dois veículos para seu transporte, de segunda-feira a sábados, para as 

cidades de Passo Fundo e Soledade.   

A Rede Municipal de Ensino conta com 267 alunos de 1º ano a 8ª série, além de 127 crianças na 

Educação Infantil, distribuídas entre as modalidades de berçário, maternal, pré-escola de 4 anos 

e pré-escola de 5 anos. 

Sob a responsabilidade da Secretaria de Educação encontram-se 8 atendentes de creche, 36 

professores, 13 funcionários e 7 motoristas. 

 

3.1.1.1 Indicadores de atendimento educacional e nível educacional da criança e da 

população adulta 

 

Segundo o IBGE 2009, 430 crianças estão matriculadas no ensino fundamental, 117 no ensino 

médio e 51 no ensino pré-escolar. Da população residente 741 pessoas frequentavam a escola ou 

creche e 1661 pessoas já haviam frequentado. Apenas 384 pessoas nunca frequentaram a escola. 

Do total de pessoas de 10 anos ou mais residentes no município de Mormaço, 143 possuem 

ensino superior completo, 333 pessoas com superior incompleto, 345 com ensino médio 

incompleto e 1521 com ensino fundamental incompleto. Taxa de 

analfabetismo (2000): 13,85 %. 

 



 
 

Figura 9- Gráfico do número de matrículas nas escolas de Mormaço 

 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

3.1.2-Índice da educação básica – IDEB 

 

Quadro 2- IDEB das escolas municipais e estaduais de Mormaço. 

 4° série/ 5° ano 8° série/ 9° ano 

Escolas Municipais 
nota 4.8 

(IDEB 2011) 
 

Escolas Estaduais 
nota 6.2 

(IDEB 2009) 

nota 4.5 

(IDEB 2009) 

Fonte: Portal INEP. 

 

4. Saúde 

 

No município de Mormaço, é grande a preocupação do poder público com a saúde de seus 

munícipes e por este motivo muitos profissionais trabalham na Unidade de Saúde da sede do 

Município, conforme segue na relação abaixo: 

 

Quadro 3- Relação dos profissionais que trabalham na Unidade de Saúde da sede de 

Mormaço. 

1 Clinico geral 

1 Pediatra 

1 Psiquiatra 

1 Traumatologista 

1 Ginecologista 

2 Enfermeiros 

8 Auxiliares e técnicos de enfermagens 

1 Psicólogo 



 
 

1 Nutricionista 

1 Fonodióloga 

2 Fisioterapeutas 

1 Dentista 

6 Agentes de saúde 

1 Farmacêutico 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 

 

O atendimento aos munícipes se estende também às Unidades Básicas de Saúde que se 

encontram no interior do Município. Um total de cinco Unidades recebe, através de cronogrma 

pré-elaborado, a visita de médicos e do odontólogo. Estes estabelecimentos são monitorados 

permanentemente por técnicos em enfermagem. 

O Conselho Municipal de Saúde, criado através da Lei Municipal n 655/2005, de 27 de 

dezembro de 2005, (CMS) tem por finalidade garantir a descentralização do processo de 

planejamento e administração da área de saúde.  

As Secretarias da Saúde, Educação e Assistência Social executam em conjunto vários 

programas e campanhas para que a população adulta e infantil fique bem amparada, apostando 

na eficácia do trabalho cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Taxa de natalidade. 

Figura 10- Evolução das condições de nascimentos do município de Mormaço. 



 
 

 

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS. 

 

4.2 Taxa de mortalidade infantil 

 

Foi de cinco o número de óbitos de crianças menores de um ano no município no período de 

1995 a2010. A taxa de mortalidade de menores de um ano, estimada a partir dos dados do 

Censo 2010, é de 0,0 a cada 1.000 crianças menores de um ano. Das crianças de até 1 ano de 

idade, em 2010, todas tinham registro de nascimento em cartório. Entre as crianças até 10 anos 

o percentual de crianças sem registro é de 0,5%. 

 

Figura 11- Gráfico da taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade a cada mil 

nascidos vivos - 1995-2010 
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Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS. 

 

4.3 Esperança de vida ao nascer 

 

Segundo dados do IBGE de 2010, a expectativa de vida em média é de 80 anos. Expectativa 

acima da média estadual que era de 72,05 também em 2010. Este dado indica a média de anos 

esperados para um recém-nascido, conforme o padrão de mortalidade existente na população 

residente em determinado local, no ano considerado. 

 

4.4 Quadro de pessoal do setor da saúde no município 

 

Mormaço possui cinco estabelecimentos de saúde pública municipal, não contendo estrutura 

para internações. Todos os estabelecimentos com atendimento ambulatorial com atendimento 

médico em especialidades básicas e apenas um com atendimento médico em outras 

especialidades. Também todos prestam serviço ao SUS. 

 

Quadro 4- Quadro de funcionários dos estabelecimentos de saúde do município de 

Mormaço. 

1 Clinico geral 

1 Pediatra 

1 Psiquiatra 

1 Traumatologista 

1 Ginecologista 

2 Enfermeiros 

8 Auxiliares e técnicos de enfermagens 



 
 

1 Psicólogo 

1 Nutricionista 

1 Fonoaudióloga 

2 Fisioterapeutas 

1 Dentista 

6 Agentes de saúde 

1 Farmacêutico 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 

 

4.5-Condições sanitárias 

 

A prefeitura é a única responsável pelo abastecimento de água, com cerca de 660 domicílios 

abastecidos com água tratada. O manejo de resíduos sólidos é feita por uma empresa 

terceirizada e com a ajuda da prefeitura os resíduos são levados a um aterro sanitário 

terceirizado. 

 

4.6 Indicadores epidemiológicos 

 

Segundo dados mais recentes lançados no DATASUS, temos as seguintes informações na 

Tabela 4. 

 

Tabela 1- Indicadores epidemiológicos do município de Mormaço. 

No ano de 2012, houve as seguintes internações hospitalares: 

Número de Enfermidades Descrição 

7 Infecções parasitárias e intestinais 

57 Neoplasias 

1 Doenças de sangue 

4 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 

8 Transtornos comportamentais e mentais 

8 Doenças do sistema nervoso 

1 Doenças do Ouvido 

17 Doenças do sistema circulatório 

24 Doenças do sistema respiratório 

28 Doenças do sistema Digestivo 

8 Doenças do sistema Osteo muscular e tecido conjuntivo 

13 Doenças do sistema Geniturinário 

16 Gravidezes parto puerpério 

3 Afecções originadas no período peri natal 

1 Má formação congênita e anomalias cromossômicas 

10 Lesões, envenenamentos e causas externas 

1 Contatos com serviço de saúde 

Fonte: DATASUS, 2012. 



 
 

5. Setor de Meio Ambiente 

 

O setor responsável pelo meio ambiente está vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente, possuindo um departamento específico onde trabalha um fiscal ambiental, 

técnico agrícola e empresa contratada para licenciamento de impacto local.  

 

 

Programa de coleta seletiva do lixo: 

 Área Urbana - 3 coletas semanais; 

 Zona Rural - 1 coleta semanal. 



 
 

6. Infraestrutura e serviços urbanos 

 

6.1 Sistema viário do município 

 

O município de Mormaço conta com um sistema viário bem definido na zona urbana, com vias 

de circulação de mão dupla e acostamento em ambos os lados, pavimentadas na grande maioria 

por paralelepípedos na avenida e ruas principais, as quais permitem uma boa circulação de 

veículos leves. Na zona rural as vias de circulação são encascalhadas, asfaltadas ou de chão 

batido. 

A Figura 14 demonstra as principais vias rodoviárias que passam pelo município de Mormaço. 



 
 

Figura 12- Sistema viário do município de Mormaço. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mormaço. 



 
 

7. Transportes 

 

O município conta com 2 linhas de ônibus intermunicipais, e também 2 linhas que fazem o 

transporte coletivo alternativo dentro do município e transporte escolar em todas as 

comunidades.  

Ocorreu no município um grande avanço em relação ao transporte escolar, pois 90% dos 

estudantes (rede municipal, estadual, universitários, EJA) fazem uso deste benefício, o que veio 

a diminuir em 100 % a evasão escolar por ocasião da falta de acesso que anteriormente havia às 

escolas e universidades. Sendo assim as crianças, jovens e adultos são beneficiados com uma 

frota moderna e com manutenção constante. 

 

8-Energia elétrica 

 

Em Mormaço 874 domicílios possuem energia elétrica, dos quais apenas um não possui energia 

proveniente de companhia distribuidora e apenas cinco domicílios não possuem energia elétrica. 

O município possui demanda por parte, principalmente do meio rural de aumento de carga de 

energia (trifásica), para suportar a demanda de equipamentos de uso na agropecuária. 

 

9. Caracterização do território municipal e tendências de crescimento 

 

9.1-Organização do território municipal 

 

O território de Mormaço é dividido em zona urbana e zona rural, onde na área urbana há a 

divisão em Zona Comercial (ZC), Zona Residencial (ZR), Distrito Industrial (DI), Zona de 

Preservação (ZP) e Zonas Especiais (ZE). Porém, essa divisão não é regulamentada verificando-

se que as zonas se misturam, tendo a zona urbana a caracterização de Zona Mista. 

A preservação do ambiente natural, condições fundamental para o desenvolvimento sustentável 

de cada município, pressupõe que o zoneamento tenha em sua base, em especial, a manutenção 

e a proteção de mananciais hídricos, a conservação do solo e a preservação da flora e da fauna 

onde há implicações no planejamento de uso e ocupação do solo. Assim, não basta proteger a 

bacia de um rio especificamente, é necessária uma política de preservação e controle das águas 

do Município como um todo. 

A preservação de todas as bacias hidrográficas é a condição primeira para o estabelecimento da 

Zona de Proteção dos Mananciais. No entanto, a preservação dos demais mananciais é de 

responsabilidade da comunidade e das outras esferas de poder (Federal e Estadual). Ao 

definirem-se as condições de ocupação das demais Zonas devemos atender a esta diretriz. 



 
 

 

9.2 Caracterização das zonas urbana e rural 

 

O município de Mormaço, de acordo com o censo do IBGE de 2010, possui uma população de 

2.749 habitantes, sendo 600 residentes na zona urbana e 2149 na zona rural, que são assim 

distribuídos: 

A área central do Município constitui-se a principal concentração de estabelecimentos 

comerciais da cidade. Nesta área encontram-se as instituições e equipamentos de uso coletivo, 

como a Prefeitura Municipal, Igreja e Mercados, dentre outras, além da área residencial mais 

adensada com infraestrutura urbana instalada. 

Nesta região a maior parte das vias é pavimentada, apresenta calçadas e conta com rede de água, 

energia elétrica, iluminação pública e telefonia. A cidade não conta com sistema de esgoto 

sanitário coletivo e, apresenta rede de drenagem pluvial apenas na parte central, sendo os 

maiores problemas na área relacionados à ausência desses serviços.  

No Município de Mormaço há uma predominância de tipologia construtiva horizontal e uni 

familiares, não se observa uma tendência à verticalização. 

As áreas periféricas mesclam espaços não ocupados, loteamento com média ocupação, usos 

industriais, comerciais e depósitos. Os loteamentos antigos possuem infraestrutura incompleta, 

carecendo, principalmente, de esgotamento sanitário e pluvial. Em novos loteamentos é 

obrigatória a implantação de infraestrutura completa, exceto de rede de esgotamento sanitário, 

que é substituído por sistema de tratamento tipo fossa séptica e sumidouro. 

A zona rural é formada por áreas homogêneas situadas nos espaços rurais do município, 

abrangendo toda a extensão fora da área urbana. A zona rural apresenta várias localidades, todas 

com denominações próprias, mas sem um zoneamento definido.  

10-Habitação 

 

O município de Mormaço apresenta 880 domicílios particulares, sendo que 196 estão 

localizados na zona urbana e 684 na zona rural.  

A situação atual da habitação do município é boa, pois não há moradores sem teto, 

entretanto algumas moradias necessitam melhorias e/ou ampliações... 

10.1Tendências de crescimento populacional e desenvolvimento urbano 

 

Segundo dados do IBGE a população estimada para 2012 no município de Mormaço é de 2.797 

pessoas. 

 



 
 

Figura13- Evolução populacional de Mormaço. 

 

Fonte: IBGE. 

 

Ressalta-se que para o crescimento do município se fazem necessárias medidas para a 

permanência dos jovens neste, bem como a vinda de novas pessoas, através da busca pela 

instalação de novas indústrias, incentivo para o desenvolvimento de empresas locais, incentivos 

para o setor de produção agrícola a fim de reduzir as taxas de êxodo rural. 

10.2 Densidade demográfica 

O município de Mormaço apresenta uma densidade demográfica geral de 18,81 habitantes por 

km², conforme os dados do IBGE de 2010. 

10.3 Projeções do crescimento populacional 

 

De acordo com dados do Censo do IBGE 2000 e 2010, verificamos que nos últimos anos 

ocorreu um aumento de 3,93% na população, conforme se observa na tabela abaixo, o que tende 

a continuar se configurando nos próximos anos.   



 
 

Tabela2 - Dados da população residente no município de Mormaço nos anos de 2000 e 

2010, de acordo com o censo do IBGE. 

População 

Total 
Censo 2000 Censo 2010 

% da população 

2000 

% da população 

2010 

Urbana 375 600 15,40% 21,83% 

Rural 2060 2.149 84,60% 78,17% 

Total 2.435 2.749 100% 100% 

Fonte: FEE 2000 e IBGE 2010. 

 

Como o PMDR deve ser projetado para um horizonte de 20 anos, deve-se estimar o crescimento 

ou decrescimento populacional por meio de métodos de cálculos reconhecidos. Para tanto, serão 

utilizados dois métodos de cálculo: o método aritmético e o método geométrico, os quais 

possuem suas peculiaridades. Abaixo, encontra-se a metodologia de cada método e suas 

fórmulas. 

 

a) Método Aritmético 

Este método pressupõe uma taxa de crescimento constante para os anos que se seguem, a partir 

de dados conhecidos. Matematicamente, pode ser representado da seguinte forma: 
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                                                                                                                                           Fórmula 

(1) 

Onde: 

P1 é a população no último censo (habitantes); 

P0 é a população no penúltimo censo (habitantes); 

t1 representa o ano do último censo; e  

t0 é o ano do penúltimo censo. 

 

b) Método Geométrico 

Este método pressupõe que o crescimento da população é proporcional à população existente 

em um determinado período. Matematicamente, pode ser representado da seguinte forma: 



 
 

 

                                                                                                                                           Fórmula 

(2) 

Onde: 

P1 é a população no último censo (habitantes); 

P0 é a população no penúltimo censo (habitantes); 

t1 representa o ano do último censo; e  

t0 é o ano do penúltimo censo. 

 

Deste modo, aplicando-se estas fórmulas, obtemos para o município de Mormaço, as seguintes 

projeções: 

 

Tabela 3 - Projeção para a população total do município de Mormaço. 

População Inicial 

Total: 2.749 
Método 

População Aritmético Geométrico 

2010 2749 2749 

2011 2780 2782 

2012 2812 2816 

2013 2843 2850 

2014 2875 2885 

2015 2906 2920 

2016 2937 2955 

2017 2969 2991 

2018 3000 3027 

2019 3032 3064 

2020 3063 3101 

2021 3094 3139 
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2022 3126 3177 

2023 3157 3215 

2024 3189 3254 

2025 3220 3294 

2026 3251 3334 

2027 3283 3374 

2028 3314 3415 

2029 3346 3457 

2030 3377 3499 

2031 3408 3541 

2032 3440 3584 

2033 3471 3627 

Fonte: Inova Consultoria Ambiental. 

 

Tabela 4 - Projeção para a população urbana do município de Mormaço. 

População Inicial 

Urbana: 600 
Método 

População Aritmético Geométrico 

2010 600 600 

2011 623 628 

2012 645 658 

2013 668 689 

2014 690 721 

2015 713 755 

2016 735 790 

2017 758 828 

2018 780 866 

2019 803 907 

2020 825 950 

2021 848 994 



 
 

2022 870 1041 

2023 893 1090 

2024 915 1141 

2025 938 1195 

2026 960 1251 

2027 983 1310 

2028 1005 1371 

2029 1028 1436 

2030 1050 1503 

2031 1073 1574 

2032 1095 1648 

2033 1118 1726 

Fonte: Inova Consultoria Ambiental. 

 

Em termos gerais a população urbana terá crescimento ao logo dos anos, porém a população 

total tende a diminuir pela projeção atual. Salienta-se que a população urbana em forte 

crescimento, tendo em vista a abertura de várias vagas de trabalho nos municípios vizinhos e ao 

baixo preço dos lotes urbanos em Mormaço. 

 

11 Características socioeconômicas e culturais 

 

11.1 Perfil socioeconômico 

 

Os mormacenses desenvolvem atividades principalmente nas áreas da agricultura, pecuária, 

agroindústria e, mais recentemente, no ramo têxtil (prestação de serviços autônomos pedreiro 

eletricista...). 

O município possui propriedades de porte de uma média de 29 hectares, sendo que destes, em 

média 19 hectares são cultivados com grãos, onde se destacam a soja e o trigo. Da área total de 

14.630 hectares do município, 9,5 mil hectares são cultivados com grãos. 

Em parceria com a empresa integradora JBS, Mormaço tem 12 Unidade de Produção de Ovos – 

UPO e 8 aviários de corte, que alavancam sua economia. Além disso, investimentos de 

produtores privados e do poder público tem apostado no setor da piscicultura. 



 
 

A fruticultura conta atualmente com 8 hectares, dentre os quais se destacam produtores de 

laranja e de uva. No ramo dos hortifrutigranjeiros, está instalada, porém inoperando, a empresa 

ALPRO`S – Alimentos Processados LTDA, de propriedade da COAGRISOL – Cooperativa 

Agrícola Soledade LTDA, com estrutura para produção de conservas, doces em pasta, doces em 

calda, entre outros.  

Do ano de 2000 a2010, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

140,00 foi reduzida em 42,5%. Para que se alcance a meta de redução de 50%, deve haver, até 

2015, no máximo 12,7%. Para estimar a proporção de pessoas que estão abaixo da linha da 

pobreza foi somada a renda de todas as pessoas do domicílio e o total dividido pelo número de 

moradores, sendo considerado abaixo da linha da pobreza os que possuem renda per capita até 

R$ 140,00. No caso da indigência, este valor será inferior a R$ 70,00. 

 

Figura 14- Gráfico da Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência - 

2010 

 

Fonte: Censo Demográfico – 2010- Elaboração: IPEA/DISOC/NINSOC - Núcleo de 

Informações Sociais. 

 

11.2 Produto Interno Bruto – PIB 

 

 Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes, 17.205mil reais; 

 Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes, 2.545mil reais; 

 Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes, 29.530 mil reais; 

 Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes 3.277mil reais; 

 PIB a preços correntes 52.557 mil reais; 

 PIB per capita a preços correntes 19.118,72reais. 



 
 

Figura 15- Gráfico do produto Interno Bruto do município. 

 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais 

de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus, 2010. 

 

11.3 Aspectos culturais 

 

Aproximadamente em 1882 os alemães chegaram às terras do município e depois deles 

chegaram também italianos, franceses e brasileiros. Do trabalho no campo provém os seus 

pratos típicos. Cada povo com sua cultura contribui para o mosaico cultural e sociopolítico do 

espaço mormacense. 

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, realizam durante o ano várias 

atividades de cunho cultural. Preocupados em oferecer aos munícipes momentos de 

envolvimento com a cultura, a Equipe da SMECD, juntamente com o Poder Público, sempre 

que possível traz ao Município: 

 

 Peças Teatrais; 

 Espetáculos Circenses; 

 Shows de Patinação; 

 Cantata de Corais; 

 Danças Típicas de nossas Etnias; 

 Show com Talentos locais; 

 Mostra de Conhecimentos Científicos; 

 Mostra de Saúde, Educação e Assistência Social; 

 Shows Humorísticos; 



 
 

 Shows Musicais. 

As Entidades Tradicionalistas do Município, recebem incentivo e apoio para a manutenção da 

cultura gaúcha em nosso Município. No município são realizados dois rodeios crioulos 

estaduais, representados pelas entidades tradicionalistas locais. Na Semana Farroupilha são 

realizadas atividades nas sedes dos CTGs: Teófilo Schroeder e Lenço da Amizade como: 

danças, apresentações, Missa crioula e variado cardápio de pratos típicos. Como encerramento 

as duas entidades se reúnem para o Desfile Farroupilha na sede do município. 

 

12. Lista de indicadores do município 

 

Quadro 5- Dados do município de Mormaço. 

Dado Consultado Valor 

Ano de instalação 01/01/1993 

Nº da Lei de criação do município 9.616 estadual 20/03/92 

Distância de Porto Alegre 250 km 

Municípios de Origem Soledade 

Prefeito (a) atual: Rodrigo Jacoby Trindade 

Porte do município Pequeno 

Densidade Demográfica em 2010 (hab/km²) 18,81 

População em 2010 (Censo 2010) 2.749 

População em 2016 (Estimativa)  

Área em Km² 146,34 

Representação da Área em Relação ao Estado (2010)  

Representação da Área em Relação ao COREDE  

Representação da Área em Relação ao Território Brasileiro  

PIB (2010)   

PIB per capita (R$) 2010  

Esperança de vida ao nascer em (2010)  

Taxa de analfabetismo (2000)   

Taxa de aprovação escolar (2009)  

Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico - IDESE (2009)  

Índice de Desenvolvimento Sócioeconômico - saneamento IDESE 

(2009) 
 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH (2010)  

Endereço da Prefeitura Municipal:  
Avenida Willibaldo 

koenig, 864. 

Fonte: Prefeitura municipal de Mormaço. 



 
 

13.  Saneamento Básico 

 

Segundo o Plano Municipal da Saúde (2014), quanto aos resíduos sólidos o Município 

de Mormaço tem convênio e a coleta seletiva é realizada três vezes por semana, duas para 

recolhimento do lixo orgânico e uma vez para lixo reciclável, o qual é transportado para uma 

usina de reciclagem localizada na cidade de Palmeira das Missões. No ano de 2000, iniciou-se o 

trabalho de conscientização da comunidade para a coleta seletiva de lixo com distribuição de 

folders, reuniões e palestras nas escolas. Quanto aos resíduos da saúde há empresa contratada 

desde 1999 que recolhe a cada 15 dias, transporta e dá a destinação correta.  

 

Quanto ao esgoto, no Município não há rede coletora e estação de tratamento. A 

destinação é de forma precária, geralmente, somente através de sumidouro ou filtro, fossa e 

sumidouro, ou lançado diretamente na rede de drenagem urbana.  No entanto o Município 

recebeu em 2012 documento elaborado pela Companhia Rio-grandense de Saneamento 

(CORSAN) denominado “Elaboração de estudo técnico conceptivo (ETC) para os sistemas de 

abastecimento de água (SAA) e esgotamento sanitário (SES)”.  

 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento (2013) quanto a drenagem urbana não há 

nenhuma base cadastral ou croqui do sistema de drenagem urbana. O Município possui 

condições topográficas que permite que os sistemas de drenagem fossem instalados de forma 

difusa não havendo concentração significativa de escoamento urbano em nenhum local. Os 

sistemas de drenagem são caracterizados por estruturas de micro drenagem, compostas por 

tubulações de concreto moldado variando até 150 cm de diâmetro, normalmente, deságuam em 

drenagens superficiais de pequeno porte, seguindo em canal aberto até desaguarem. 

nos arroios de entorno. Os maiores problemas ocorrem nas áreas ribeirinhas próximas ao Arroio 

Raiz, por problemas de alagamento, onde há um banhado. Nãohá órgão especifico para tratar a 

respeito do sistema de drenagem urbana, não há  acompanhamento nem cronograma de 

manutenção e limpeza. Normalmente, as atividades de manutenção e limpeza são realizadas sob 

demanda quando ocorrem solicitações por parte da população. Também, segundo relatos da 

Secretaria responsável pela área, não houve ocorrência de deslizamentos no perímetro urbano. 

 

14. Abastecimento de água 

 



 
 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento (2014) o Município de Mormaço não possui 

plano diretor de abastecimento de água potável. O Município possui contrato para o 

abastecimento de água no perímetro urbano O abastecimento de água é feito por---. O 

tratamento da água é feito por processo de desinfecção através de hipoclorito de sódio aplicado 

com bomba dosadora, individualmente em cada poço.A distribuição da água é através dos dois 

reservatórios elevados que recebem abastecimento em marcha dos poços, contando atualmente 

com A água depois de tratada apresenta boa qualidade e características de potabilidade, 

correspondendo aos limites estabelecidos pela Portaria 2914 (BRASIL, 2011) para 

abastecimento humano. 

 

O abastecimento de água na zona rural do município hoje é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Agricultura, delegada as associações de moradores por convênio ou 

termo de responsabilidade. É feito por 9 poços tubulares com extensão de rede de água para as 

residências num total de 968 residências abastecidas com percentual de 74,75% com água e 

25,10% que ainda não possuem abastecimento de água. A qualidade da água é monitorada pela 

equipe de Vigilância Sanitária Municipal. Todos os pontos de captação para abastecimento rural 

sejam poços, cacimbas ou em recurso hídrico superficial não possuem tratamento da água. 

Constatou-se que a maioria dos pontos de captação de água para abastecimento apresenta 

presença de coliformes totais e/ou Escherichia coli. A falta de tratamento como cloração 

contribui para a presença destes organismos que podem ocasionar problemas na saúde dos 

consumidores. 

 

15- Meios de Comunicação 

 

No Município não há rádio instalada e atualmente não possui jornal do município com 

circulação municipal.  

Os telefones celulares na zona urbana têm “sinal” regular e alguns pontos o “sinal” é 

ruim, já na zona rural, em muitos locais, o “sinal” é ruim.  

A internet está difundida na maioria da população, principalmente entre os jovens e 

adultos, através dos telefones, entretanto há uma carência de sinal para acesso à internet no meio 

rural, principalmente nas localidades onde a topografia é mais acentuada e a vegetação nativa 

interrompe o sinal, sendo uma demanda da população rural o acesso a esse meio de 

comunicação, bem como da necessidade para tirar nota fiscal eletrônica, conforme legislação 

estadual em fase inicial. 



 
 

 

Organização Rural 

 

16 Principais Grupos 

 

 Cooperativa do lixo da empresa MGO. 

 

16.1 Produtores Organizados 

No Município há o Sindicato todos Trabalhadores Rurais, que atua conjuntamente 

com Soledade, o qual representam principalmente agricultores familiares e trabalhadores rurais 

e a Cooperativa Coagrisol, que reúne na sua área de atuação 3.368 agricultores associados. 

18 Dados Agropecuários 

 

17.1. Principais atividades agropecuárias 

 

 Segundo dados da Comissão Municipal de Estatística Agrícola- COMEA no 

Município, no ano de 2017 o solo foi ocupado principalmente por culturas anuais e suas 

respectivas áreas são: 

Cultura Área cultivada (ha) Nº de produtores 

Soja 9.000  200 

Milho 230 40 

Trigo 1.500 70 

Aveia 1.800 70 

Feijão 50 5 

Cana-de-açúcar 3 20 

Laranja 5 5 

Videira 3 3 

Pastagens 150 45 

 

Além das culturas exploradas comercialmente, produz-se para subsistência: amendoim, 

batata-doce, batata inglesa, cebola, melancia, melão, tomate, aipim e frutíferas em geral, etc. 

 



 
 

Dentre as atividades da pecuária no município, destacam-se: 

Atividade  Nº de Produtores Nº de unidades 

Bovinocultura de leite 45 45 

Bovinocultura de carne 20 20 

Avicultura integrada de carnes 4 8 

Unidade Produtora de Ovos - UPO 10 12 

Ovinocultura 10 10 

Piscicultura 10 30 

Suinocultura 10 10 

Fonte: EMATER-RS 

O município possui também área de floresta exótica, possuindo a seguinte distribuição: 

Espécie  Área cultivada (há) Nº de produtores 

Eucalipto 260 10 

Pinus 250  3 

Fonte: EMATER-RS 

 

 

17.2 - Identificação e descrição das principais cadeias produtivas do município 

 

Soja - é a principal atividade geradora de renda dos agricultores do município. A cultura 

ocupa uma área de aproximadamente de 9.000hectares. Mormaço produz e tem potencial de 

produção de semente, a qual é feita em parceria com cooperativas e sementeiras da região.  

A cadeia produtiva da soja movimenta outros setores, dentre eles o setor de 

agroquímicos, máquinas, equipamentos, serviços, agroindústria, transporte e indiretamente o 

comércio local e regional. A produção é comercializada principalmente na COAGRISOL, LC 

Cereais, ambas no município, além das cooperativas Cotriel de Espumoso, Cotrijal e Cerealista 

E. Orlando Roos de Tio Hugo. O grão colhido tem como principal destino o mercado externo. 

Uma situação comum e que vem aumentando é o arrendamento de áreas de pequenos 

produtores para outros maiores, com melhor infraestrutura para produção do grão, recebendo 

normalmente produção fixa por hectare. 

 

Trigo–É cultivado anualmente em torno de1500 ha, é em sua maioria entregue e 

comercializado nas empresas locais e depois vendido a moinhos para produção de farinha. A 

cultura tem decrescido sua área nos últimos anos devido à baixa valoração do produto, além das 

quebras de safra devido a fatores climáticos. 



 
 

 

Milho – são cultivados aproximadamente230há do cereal, sendo 100 há para produção 

de grão e 130 ha com finalidade para produção de silagem para alimentação de bovinos de leite. 

A pesar da sua importância na rotação de culturas, este cereal tem decrescido sucessivamente 

nos últimos anos, a exemplo da cultura do trigo, onde o preço praticado é baixo, além da 

incerteza de sucesso na colheita, devido aos períodos de veranico ocorridos, os quais reduzem o 

potencial produtivo, inviabilizando economicamente a sua produção. 

 

Aveia – cultura utilizada para produção de grão para trato animal bem como para 

produção de semente para pastagem, além de cobertura de solo. Vem substituindo áreas de 

trigo.  

 

Feijão – a cultura tem bastante oscilação de área plantada, sendo comumente cultivada 

na segunda safra, após colheita do milho, portanto a área varia de acordo com a área do cereal. 

Parte do feijão é para subsistência e o restante comercializado. 

 

Cana-de-açúcar – cultura destinada a produção de cachaça artesanal, açúcar mascavo, 

melado, rapadura e doces. Aproximadamente 20 produtores utilizam a cultura como fonte de 

renda. 

 

Laranja – cultura com área comercial explorada por 5 produtores e 5 há de área 

cultivada. A venda é feita principalmente em mercados locais, restaurantes, fruteiras, mercados 

institucionais e o excedente para indústrias de sucos. A pesar da boa rentabilidade por área, a 

necessidade de mão de obra limita o crescimento da atividade. 

 

Videira – cultura explorada comercialmente por 3 produtores. Produção de uva de mesa 

e para elaboração de vinho. Atividade encontra fortes problemas com deriva de herbicidas de 

lavouras de grãos, o que torna um limitante. 

 

Hortigranjeiros- Segmento importante na segurança alimentar, a produção de 

hortigranjeiros é principalmente para subsistência e em algumas de algumas propriedades há 

finalidade comercial. São produzidos no Município alface, abóbora, repolho, morango, tomate, 

pimentão, pepino, milho-verde, melão, melancia, brócolis, feijão-vagem, dentre outros. Este 

segmento tem potencial produtivo, visto que possui Agroindústria (ALPROS) inoperante, a qual 



 
 

tem estrutura para beneficiamento e produção de doces e conservas. Um mercado potencial para 

ser explorado principalmente por agricultores com pequenas áreas. 

 

Bovinocultura de Leite – segundo levantamento do ano de 2017, feito pela EMATER-

RS local, são 44 produtores em atividade no município. São cerca de 2 milhões de litros 

produzidos anualmente e aproximadamente 450 vacas leiteiras. São pequenos produtores, onde 

a média é de 10 matrizes. A atividade é uma importante fonte de renda mensal para as famílias. 

O produto é recolhido diariamente por várias empresas de beneficiamento.Dentre as empresas 

que adquirem leite em nosso Município, destacam-se a CCGL, COPROLATE, ITALAC, DI 

LATIA. 

A atividade leiteira decresce anualmente em número de produtores e produção, 

motivada principalmente pela desvalorização do produto pelas indústrias, pelos altos custos de 

produção, falta de mão de obra, calote de empresas, concorrência com a soja, envelhecimento 

das famílias e falta de sucessão familiar, exigências das normativas no quesito qualidade e 

quantidade, contudo, dentre os fatores citados, o grande vilão dos produtores tem sido a 

irregularidade e os baixos preços pagos, o que vem estimulando produtores a desistir da 

atividade. 

Devido ao recolhimento diário do produto, exige-se constante manutenção e 

conservação das estradas, além da necessidade de criação de incentivos governamentais de 

ambas as esferas a fim de permitir que o produtor trabalhe com garantia de preços suficientes 

para custear despesas e auferir lucro justo. 

 

Bovinocultura de carne – Alguns produtores trazem gado magro da região da 

campanha para engordar durante o período da entressafra da soja. Outros possuem 

confinamento e alguns possuem campo nativo onde fazem a recria e terminação dos bovinos. A 

venda dos animais terminados é feita aos frigoríficos da região. 

 

Avicultura Integrada carne - importante atividade para 4 famílias, onde possuem a 

produção de forma integrada. Os frangos permanecem em torno de 40 dias, após vão para o 

abate. 

 

Unidade Produtora de Ovos - UPO - atividade com excelente remuneração ao 

produtor e bom retorno ao município através de impostos, além da geração de empregos a outras 

famílias que trabalham em sistema de parceria com os proprietários. Atividade a ser estimulada 



 
 

pelo município juntamente as integradoras, visto dos benefícios aos agricultores, município e a 

geração de empregos. 

 

Ovinocultura - atividade comercialmente desenvolvida por aproximadamente 10 

produtores, normalmente como complementação de renda. 

 

Piscicultura - atividade desenvolvida comercialmente como complementação de renda, 

aproveitando os recursos hídricos das propriedades e a demanda pela carne. Atividade que pode 

ser desenvolvida dentro do município. 

 

Suinocultura - atividade comercial de baixa escala, como complementação de renda, 

vindo a explorar demanda pela carne. Possibilidade de aumento de produção com a criação e 

legalização da agroindústria de embutidos, a qual poderá absorver parte da produção de suínos. 

 

Florestas - a forma de exploração das florestas no município é através de parceria com 

indústrias frigoríficas e produção própria. No sistema de parceria, o produtor cede a área para a 

empresa através de contrato, onde esta faz a implantação, manejo, colheita e paga arrendamento 

ao proprietário por um determinado número de anos. 

 

Agroindústrias – atualmente existe no município uma agroindústria de panificação, 

com selo Sabor Gaúcho e uma agroindústria de embutidos em processo de legalização. 

Possibilidade de criação e legalização de outras, principalmente no ramo de panificação, além 

da ociosa estrutura para produção de doces e conservas (ALPROS). 

 

17.3 Infraestruturas da produção nas propriedades 

 

Nas pequenas propriedades rurais a infra-estruturar destes estabelecimentos constitui-se 

normalmente na moradia da família, máquinas e equipamentos básicos para o desenvolvimento 

da atividade, galpão de madeira ou alvenaria destinado ao exercício da atividade produtiva ou a 

guarda das máquinas, equipamentos e insumos, veículo para o transporte da produção. Nem 

todos os produtores possuem todas as máquinas e equipamentos necessários, alguns recebem 

prestação de serviços em horas-máquina de terceiros. Nesse sentido, o município atua na 

prestação de serviços com patrulha agrícola, a qual é fundamental no auxílio, principalmente 

aos pequenos produtores de grãos, aos produtores de leite, hortigranjeiros, avicultores, 

piscicultores e de modo geral a todos, através de estradas de acesso as propriedades, estradas de 



 
 

acesso a lavouras, serviços da porteira para dentro, como por exemplo, abertura de poços, 

destoca, abertura de açudes, distribuição de esterco, gradagem, plantio, ensilagem, 

empedramento de curais, etc. 

Nas médias e grandes propriedades normalmente possuem a infraestrutura de galpões, 

máquinas e equipamentos mínimos necessários à atividade desenvolvida, entretanto possuem 

necessidade de algumas máquinas da prefeitura para execução de alguns serviços. 

 

17.4 Infraestruturas e serviços públicos de apoio à produção/processamento/ 

comercialização 

 

No Município há prestação de serviço público de assistência técnica, principalmente, 

pela Emater destinada a fomentar e apoiar a produção, processamento e comercialização, além 

do apoio da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, da Coagrisol, de técnicos, 

vendedores e consultores de outras cooperativas e empresas locais e regionais.  

O Município não possui a disposição o SIM- Serviço de Inspeção Municipal, de 

produtos de origem animal, entretanto o mesmo está em processo de criação. 

O município presta serviço de licenciamento ambiental, posto da Inspetoria Veterinária 

e Zootécnica e Setor de Blocos de Produtor Rural. 

O Município possui atualmente 01 (uma) patrulha agrícola, sendo que há necessidade de 

ampliar o número de máquinas e equipamentos para uma adequada prestação de serviços aos 

agricultores. 

Quanto ao armazenamento e comercialização, os agricultores do município contam com 

a estrutura da Coagrisol, a qual possui capacidade de armazenagem estática de 330 toneladas de 

grãos e da LC Cereais com capacidade de 120 toneladas. 

No município, sob posse da Coagrisol, existe uma estrutura para beneficiamento da 

produção de hortigranjeiros, a qual não está em operação a pelo menos 5 anos e que poderá ser 

uma alternativa interessante a ser desenvolvida. 

 

 

 

 

Diagnóstico do município 

 



 
 

17.5 Análise geral do município 

 

Mormaço possui solo, clima, mão de obra, tecnologia e infra-estruturar favoráveis ao 

desenvolvimento da agropecuária em nosso Município.  A maior parte do solo do nosso 

Município possui boa aptidão agrícola, permitindo o uso intensivo do solo, o cultivo de culturas 

anuais, perenes, pastagens, reflorestamento, dentre outras. O clima na maioria dos anos é 

favorável a produção agrícola, em alguns anos ocorre estiagens que poderiam ser amenizadas 

com o aumento da irrigação e melhoria da estrutura do solo através de práticas agrícolas do 

sistema de plantio direto. 

Até o momento há disponibilidade de mão de obra, mas por questões de dificuldades de 

permanência, devido à falta de sucessão familiar, alto valor da terra, dificuldades financeiras, 

oscilação na remuneração da produção, envelhecimento da população e êxodo rural, essa mão 

de obra começa a diminuir sua disponibilidade e no futuro provavelmente se tornará escassa. 

Atualmente há inúmeras tecnologias de produção a disposição e que cada vez mais 

aumentam a produtividade e facilitam a vida do agricultor, entretanto exige altos investimentos 

que muitas vezes o seu retorno é demorado podendo causar o endividamento.  

A infraestrutura nas propriedades está melhorando. As estradas de acesso as 

propriedades e para escoamento da produção exigem constante investimento do poder público 

na sua manutenção e conservação. 

Em todo caso, cada vez mais há uma especialização na atividade, com aumento da 

escala de produção, necessidade de aumento da produtividade, aumento no custo de produção e 

envelhecimento da população rural. 

 

17.6 Avaliações das dificuldades das principais cadeias produtivas 

 

As principais cadeias produtivas agropecuárias desenvolvidas pelos agricultores 

mormacenses são a do leite, soja, trigo e avícola. 

Na cadeia do leite a falta de sucessão familiar, os baixos preços pagos ao litro de leite, 

altos custos de produção, envelhecimento da população, atendimento as normativas, são alguns 

dos gargalos encontrados na atividade. 

Nos últimos anos com a especialização da atividade foi necessários investimentos na 

modernização das instalações, aquisição de máquinas, equipamentos, melhorias nas pastagens, 

alimentação, melhoria genética, dentre outros, necessitou de investimentos consideráveis. 

Aquelas propriedades que não puderam acompanhar essa evolução ou pelos gargalos já 

mencionados, tiveram que abandonar a atividade. 



 
 

 Alguns produtores possuem problemas de baixa fertilidade do solo, de endividamento, 

falta de máquinas e equipamentos agrícolas, ou até de não receber da indústria, fato que 

aconteceu em nosso Município.  

Ainda há a dificuldade de adaptação das propriedades as normas ambientais e 

dificuldades de acesso as propriedades, principalmente em dias de chuva para o recolhimento do 

produto. 

Na cadeia da soja ocorreu um aumento da produtividade e aumento do custo de 

produção. Para esse aumento de produtividade foram utilizadas cultivares cada vez mais 

produtivas e que, normalmente, são cada vez menos rústicas. Assim, o produtor fica cada vez 

mais na dependência de tecnologias, do uso de agrotóxicos, fertilizantes, corretivos, além de 

máquinas e equipamentos mais eficientes para manter e aumentar a produção. Ainda, há 

problemas de em alguns anos ocorrerem estiagens e problemas de oscilação no preço da soja. 

 Atualmente os produtores de soja cada vez mais aumentam a área e diminui o número 

de produtores, ou seja, há concentração da terra. 

A cadeia do trigo encontra no clima e no preço suas principais dificuldades, o que tem 

inviabilizado economicamente a cultura e reduzido a área cultivada. 

A cadeia avícola aufere boa rentabilidade aos criadores, entretanto encontra dificuldades 

de ampliação de unidades visto que se trata de negócios desenvolvidos conjuntamente com 

integradoras e que dependem dentre outros fatores de logística e demanda internacional pelo 

produto, além do gargalo do alto investimento necessário para implantação, sem garantias e sem 

aval da integradora e da exigência de grande escala. 

 

17.7Avaliação das oportunidades/potencialidades das principais cadeias produtivas 

 

A produção de leite em nosso município é uma atividade típica da agricultura familiar. 

Em meio a todas as dificuldades impostas pelo mercado, é uma atividade com maior potencial 

de gerar renda por unidade de área e, portanto, manter viável a pequena propriedade, entretanto 

a cadeia deverá passar por uma maior especialização por parte dos produtores, maior apoio da 

esfera pública municipal, através de ampliação da patrulha agrícola e da esfera pública estadual 

e federal, com criação de incentivos e aumento do preço mínimo ou até mesmo subsidio, além 

de barrar a importação de leite. 

Na cadeia da sojahá indicativos de que a demanda mundial aumente, com o aumento da 

população mundial, adição do biodiesel de soja no diesel, uso na ração animal, indicando que o 

produtor pode continuar a investir no aumento da produção e produtividade. Isso 

consequentemente contribuirá para o aumento e geração de renda de toda a cadeia produtiva. 



 
 

A produção de trigo, a pesar das adversidades climáticas e da desvalorização do 

produto, deve ser vista como uma atividade importante do ponto de vista da conservação do 

solo e do sistema de plantio direto, além de buscar junto a assistência técnica medidas para 

baixar custo sem perder em produtividade. 

A cadeia avícola é uma importante ferramenta para geração de renda, empregos, 

impostos e deve ser incentivada e criada formas de ampliar a produção no município. 

O milho, dentre os grãos cultivados é outra importante cultura, que entre as dificuldades 

na sua viabilização econômica, torna-se uma importante ferramenta no sistema de plantio direto, 

vindo o produtor ganhar a médio e longo prazo no conjunto das atividades e culturas por ele 

cultivadas e desenvolvidas. 

As frutíferas e hortigranjeiros são ótimas possibilidades de dar viabilidade aos pequenos 

empreendimentos do município, através da produção e agro industrialização e 

consequentemente a agregação de valor ao produto, geração de renda e empregos. 

Além das cadeias já citadas, o turismo rural é uma atividade com potencialidade no 

município, visto as suas características, os recursos hídricos disponíveis, a hospitalidade do 

povo mormacense, a culinária, a diversidade das cadeias produtivas e o interesse já demonstrado 

pelas pessoas no desenvolvimento deste serviço. 

 

18. Diretrizes para o desenvolvimento municipal 

 

O Plano Municipal de Desenvolvimento Rural estabelece as diretrizes que são 

referências para as ações voltadas ao desenvolvimento rural, conforme transcrito abaixo: 

 I - estimular e potencializar as experiências de desenvolvimento, que estejam sendo 

executadas pelos agricultores familiares e suas organizações, nas áreas de educação, formação, 

pesquisas e produção, entre outras; 

II – promover parcerias entre o poder público e o setor privado para o desenvolvimento 

das ações previstas, como forma de se obter apoio e fomentar processos participativos e 

descentralizados; 

III – agilizar os processos administrativos, de modo a permitir que os benefícios 

proporcionados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF 

sejam rapidamente absorvidos pelos agricultores familiares e suas organizações; 

IV - atuar em função das demandas estabelecidas no nível municipal; 



 
 

V- adequar e implantar a infraestrutura física e social necessária ao melhor desempenho 

produtivo dos agricultores familiares, fortalecendo os serviços de apoio à implementação de 

seus projetos, à obtenção de financiamento em volume suficiente e oportuno dentro do 

calendário agrícola e o seu acesso e permanência no mercado, em condições competitivas; 

VI - fomentar o aprimoramento profissional do agricultor familiar, proporcionando-lhe 

novos padrões tecnológicos e gerenciais; 

VII - buscar a participação dos agricultores familiares e de seus representantes nas 

decisões e iniciativas do Conselho Municipal Agropecuário. 

VIII - proporcionar o aprimoramento das tecnologias empregadas, mediante estímulos à 

pesquisa, desenvolvimento e difusão de técnicas adequadas à agricultura familiar, com vistas ao 

aumento da produtividade do trabalho agrícola, conjugado com a proteção ao meio ambiente; 

IX -melhorar a qualidade de vida no segmento da agricultura familiar, mediante 

promoção do desenvolvimento rural de forma sustentada, aumento da sua capacidade produtiva 

e abertura de novas oportunidades de emprego e renda. 

 

18.1 Planejamento e Execução Iniciativas para o desenvolvimento rural em andamento 

 

-Programa permanente criado pelas Leis Municipais nº 1166/2014 de incentivo a 

produção através do encascalhamento do acesso as propriedades e disponibilização do serviço 

de máquinas conforme disponibilidade do Município e necessidades dos agricultores; 

- À manutenção e incentivo às patrulhas agrícolas mecanizadas através de convênios ou 

contratos de repasse destinado a melhorias e aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas 

necessários à execução dos diversos serviços das pequenas e médias propriedades rurais, 

especialmente os produtores de leite, conforme demandas aprovadas no conselho Municipal; 

-Disponibilização de serviços municipais de Inspeção de Produtos de Origem Animal e 

licenciamento ambiental; 

-Disponibilização de dias de campo, cursos de aperfeiçoamento aos agricultores; 

- Disponibilização de assistência técnica aos agricultores. 

- Ampliar convênio com a ASCAR/EMATER/RS; 

- Ampliação dos recursos destinados a Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento 

Rural.  

 



 
 

18.2 Novas iniciativas necessárias para atendimento das diretrizes do plano 

 

-Novos convênios ou contratos de repasse destinados à manutenção e incentivo às 

patrulhas agrícolas mecanizadas com a finalidade de melhorias e aquisição de máquinas e 

equipamentos agrícolas necessários à execução dos diversos serviços das pequenas e médias 

propriedades rurais, especialmente os produtores de leite, conforme demandas aprovadas no 

conselho municipal; 

-Novos convênios ou contratos de repasse destinados à aquisição de insumos para as 

pequenas e médias propriedades rurais, especialmente os produtores de leite, conforme 

demandas aprovadas no conselho municipal; 

-Projetos de incentivo a irrigação; 

-Sucessão rural – incentivo a manutenção do jovem na propriedade rural, encaminhando 

projetos para aquisição de terras através de programas governamentais de financiamento e para 

a infraestrutura necessária; 

-Auxilio para a regularização da propriedade rural; 

- Melhoria contínua da assistência técnica conforme demanda; 

- Prestar apoio técnico ao pequeno produtor rural com a formação de corpo Técnico 

com Médico Veterinário, e Técnico Agrícola, cuja assistência técnica se daria na propriedade; 

- Priorizar a implantação das Agroindústrias Familiares, colocando ainda a disposição 

máquinas e implementos; 

- Criar e/ou retomar o Programa de inseminação artificial para o melhoramento genético 

através de distribui9ção de sêmen (gado leiteiro e gado de corte) com vistas ao fortalecimento 

da bacia leiteira e produção de carne; 

- Apoio ao desenvolvimento da piscicultura, com a construção de tanques, pequenos e 

médios açudes e viabilizar a comercialização da produção do pescado; 

- Incentivo a apicultura, como forma de promover a defesa ambiental e conômica.  

 

18.3 Instituições Envolvidas 

 

Este plano foi elaborado em conjunto por profissionais da Secretaria da Agricultura e 

Meio ambiente, EMATER/ASCAR e membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Agropecuário.  

 



 
 

19 -MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 A execução do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Mormaço 

será realizada pela Secretaria Municipal da Agricultura e, sendo o monitoramento e a avaliação 

deste Plano pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. A revisão deste Plano 

se dará quando for necessário. 
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