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1 APRESENTAÇÃO
Este documento consiste no Relatório Final do Diagnóstico (RFD), marcando o
encerramento da ETAPA B, Fase B e Produto 02 (Diagnóstico Técnico Participativo) em
conformidade com o Plano de Trabalho Consolidado (PTC). Ademais, em anexo a este
documento encontra-se um relatório complementar com o relato das atividades e resultados das
campanhas de mobilização social (ANEXO A).
Em conformidade com o PTC, o diagnóstico contemplou os Elementos Essenciais, que
estabelecem a abrangência e o conteúdo do PMSB, assim considerados em função dos
dispositivos, princípios e diretrizes constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e no
Decreto nº 7.127 de 21/06/2010, que regulamenta a referida lei, que institui a Política Nacional
para o Saneamento Básico no país. Também contemplou Elementos Complementares,
estabelecidos por mútua aceitação por parte da proponente e da Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização, que possam contribuir para o conhecimento da situação e das singularidades dos
serviços de saneamento básico no município de Carazinho.
A elaboração e entrega do Diagnóstico do município de Carazinho é etapa constituinte
do PMSB de Carazinho conforme preconizou o Termo de Referência do Edital de Tomada de
Preço nº 001/2015 - Processo nº 013/2015 e as considerações da Comissão Técnica do PMSB
definida pela contratada. Nesta Fase a contratada realizou o levantamento de diversas
características físicas, bióticas e socioeconômicas de Carazinho, assim como diagnosticou a
atual situação da prestação dos serviços de saneamento básico do município, ou seja, relatou e
por vezes avaliou os serviços de abastecimento público, manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana, manejo das águas pluviais e esgotamento sanitário.
Trata-se mais especificamente de um dos produtos do universo dos serviços contratados
que atendem a sequência abaixo:
a. Atividades Preliminares;
b. Elaboração do Plano de Mobilização Social;
c. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando:
i. Diagnóstico da situação do Saneamento Básico e de seus impactos nas
condições de vida da população;
ii. Prognósticos e alternativas para a Universalização, Condicionantes,
Diretrizes, Objetivos e Metas;
iii. Concepção de programas, projetos e ações necessárias para alcançá-los,
as ações para emergência e contingência;
iv. Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para
avaliação sistemática de eficiência, eficácia e efetividade das ações;
v. Relatório (síntese e completo) do PMSB (incluindo o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos).
Trata-se, portanto, do Produto 02 da estrutura em etapas de elaboração do PMSB de
Carazinho, conforme destacado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento de Carazinho, RS.
ETAPA
DENOMINAÇÃO
FASE
CONTEÚDO/TÍTULO
AP - Marca a finalização da
Plano de Trabalho
PRODUTO 00 - a
etapa de elaboração do Plano de
Consolidado (PTC)
Trabalho
AP - Marca a finalização da
Plano de Mobilização Social
PRODUTO 01
A
etapa de elaboração dos
(PMS)
documentos preliminares
B - Marca a segunda prestação
de contas mensal –
Relatório Parcial do
B
Acompanhamento do
Diagnóstico 01 (RPD-01)
diagnóstico
B - Marca a terceira prestação
PRODUTO 02
de contas mensal –
Relatório Parcial do
B
Acompanhamento do
Diagnóstico 02 (RPD-02)
diagnóstico
B - Marca a quarta prestação de
Relatório Final do Diagnóstico
B
contas mensal – Finalização e
(RFD)
entrega do Diagnóstico
C - Marca a quinta prestação de
contas mensal – Levantamentos
Relatório Parcial do
C
iniciais e definições dos
Prognóstico 01 (RPP-01)
prognósticos
PRODUTO 03
C - Marca a sexta prestação de
contas mensal – Finalização e
Relatório Final do Prognóstico
C
entrega dos prognósticos
(RFD)
(Cenários de Projeção)
D - Marca a sétima prestação de
Relatório Técnico de
PRODUTO 04
D
contas mensal – Entrega de
Programas, Projetos e Ações e
Programas, Projetos e Ações
Plano de Execução
E - Marca a oitava prestação de
contas mensal – Definição dos
Plano de Monitoramento e
PRODUTO 05
E
mecanismos de monitoramento e
Regulatório do PMSB
avaliação do Plano (elaboração e
operação)
F
Relatório Síntese
Arquivos (.dwg .shp e/ou
kmz/kml) contendo a
F
totalidade dos dados
levantados e elaborados
F - Marca o nono mês dos
estudos – Fechamento das
Minuta de Decreto ou
atividades do PMSB e entrega
F
Anteprojeto de Lei do
PRODUTO 06
de todos os documentos
Saneamento Básico Municipal
PRODUTO 00 - a
pertinentes
Relatório final e completo do
AP - Marca a finalização da
Plano de Saneamento Básico
etapa de elaboração do Plano de
(PMSB) de Carazinho e Plano
Trabalho
F
Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de
Carazinho
Plano de Trabalho
Consolidado (PTC)
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Para a elaboração do diagnóstico a equipe técnica da INFRA-GEO, embasada no TR,
adotou uma abordagem sistêmica, cruzando informações socioeconômicas, ambientais e
institucionais, de modo a registrar, com a maior precisão possível, as características do
município e a situação dos elementos de saneamento, antes da implementação do Plano de
Saneamento Básico.
O mesmo consiste, portanto, na apresentação das atividades desempenhadas pela
contratada até o final do diagnóstico e quarto mês do início dos trabalhos do PMSB. Contêm a
apresentação de diversos dados e informações referentes ao diagnóstico do meio físico, biótico,
socioeconômico e principalmente relacionado aos quatro eixos do saneamento básico, além da
apresentação da metodologia e dos resultados da execução das reuniões com a comunidade
(Relatório Específico).
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2 DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO
Buscando cumprir com as orientações do PTC, as informações obtidas durante as
pesquisas e levantamentos desta etapa visaram descrever os diversos aspectos que caracterizam
o município de Carazinho-RS, desde seu histórico e localização, até suas características
ambientais, econômicas, sociais e principalmente as reais condições de atendimento e
universalização dos sistemas e serviços de saneamento básico.
A proponente verificou a disponibilidade de dados e informações através das mais
diversas fontes de dados secundários. Quando estas fontes não supriram as necessidades, as
mesmas foram atendidas através de contatos via e-mail, reuniões com a equipe de trabalho do
município de Carazinho e através de sua equipe de profissionais que realizaram visitas de
campo (in loco) para busca de dados e informações e/ou complementações.
Os dados coletados e apresentados são todos aqueles disponíveis em órgãos federais,
estaduais e municipais e demais fontes formais dos sistemas de informação reconhecidos.
Foram obtidos também dados e elementos disponíveis e repassados pela concessionária dos
serviços de água e esgoto do município (CORSAN) e aqueles advindos da prefeitura municipal
de Carazinho-RS.
Visando estruturação da apresentação do Relatório Final do Diagnóstico, toda esta Fase
B, em conformidade com PTC, foi segmentada em dois grandes grupos, sendo esta segmentação
utilizada na apresentação deste relatório. A segmentação está descrita abaixo e tem suas
considerações e levantamentos apresentados ao longo do documento.
i.

Diagnóstico Geral do Município de Carazinho: levantamento de dados
considerados de caráter geral, contemplando a caracterização dos aspectos
físicos, bióticos, culturais, socioeconômicos e de infraestrutura, atendendo desta
forma a apresentação do item de diagnóstico do meio ambiente e recursos
hídricos.

ii.

Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico: onde serão contemplados os
dados relativos ao diagnóstico específico dos quatro elementos que formam o
saneamento básico, a situação dos diversos setores que possuem relação direta
ou indireta com o saneamento básico, o desenvolvimento urbano e habitação,
levantamento institucional, situação econômico-financeira dos serviços de
saneamento básico e do município e atendimento ao item relacionado à saúde
municipal.
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2.1 Macro atividade B.1. - Diagnóstico geral do município de
Carazinho
O objetivo deste item é descrever os diversos aspectos que caracterizam o município de
Carazinho/RS, desde seu histórico e sua localização, até suas características ambientais,
econômicas, sociais, culturais e de infraestrutura.

2.1.1 Atividade B.1.1. – Diagnóstico dos aspectos ambientais (físicos e
bióticos), sociais, culturais e de infraestrutura
Para a boa avaliação e planejamento dos sistemas componentes do Saneamento Básico,
foi realizado um levantamento das características do território do município no que diz respeito
aos aspectos relacionados à geomorfologia, geologia, solos, clima, hidrologia e hidrogeologia,
vegetação natural, fauna e ecossistemas associados, paisagem, ocupação do solo e ordenamento
territorial, patrimônio arqueológico e arquitetônico, povoamento, demografia, atividades
econômicas e infraestrutura. Além disso, foi realizada análise da inserção regional do
município, incluindo relações institucionais e interfaces socioeconômicas e ambientais com os
municípios vizinhos e o estado.
Apresentam-se, a seguir, todos os elementos essenciais e complementares em
conformidade com o PTC, levantados/diagnosticados durante esta Fase B do PRODUTO 02.

2.1.1.1 Aspectos históricos da ocupação e organização social de Carazinho
A região de Carazinho, formada por campos, florestas exuberantes e bacias
hidrográficas significativas, era habitada por indígenas guaranis e outros grupos (jês, coroados
e caingangues), que defendiam ferozmente o seu território, e circulavam em antigos caminhos
pelos divisores de água. Estes grupos permaneceram na região até o início do povoamento pelos
jesuítas missioneiros, na segunda metade do século XVII, que embora sem povoação efetiva,
teve os recursos naturais e os ervais com fontes de riqueza (OLIVEIRA apud HORTENCIO,
2003).
No atual território de Carazinho, segundo carta geográfica elaborada pelo Pe. Luiz
Gonzaga Jeafer, estabeleceu-se a redução de Santa Teresa, entre 1634 e 1635 pelo jesuíta Padre
Pedro Mola, pertencentes às missões espanholas. A redução Santa Teresa, com plantações de
cereais e legumes, era habitada por cerca de 8.000 pessoas que, em virtude de pestes, se
transferiram para outros locais. Os bandeirantes, tentando incorporar a região ao domínio
português, entre 1636 e 1637 expulsaram os últimos missionários e indígenas (GHENO
NETTO, 1977). Também Oliveira, (1990, apud KALIL, 1992) menciona o ano de 1633 como
o da fundação da redução e sua destruição por sertanista paulistas entre 1636 e 1638.
Após o Tratado de Madri em 1750, a região passou a se caracterizar pelo comércio de
gado, vendidos da fronteira sul para a Feira de Sorocaba em São Paulo, inicialmente feito
através da entrada de Viamão, Santo Antônio da Patrulha e Vacaria (OLIVEIRA, 1990 apud
HORTENCIO, 2003). Por volta de 1819, o tropeiro João de Barros, procurando uma trilha mais
cômoda para condução de mulas entre o Continente de São Pedro do Rio Grande (antiga
denominação do estado do Rio Grande do Sul) e Sorocaba (no estado de São Paulo), abriu um
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estreito caminho entre as matas fechadas do que mais tarde seria Passo Fundo, até os campos
de Vacaria, no Passo de Santa Vitória no rio Pelotas. Pouco mais tarde, este caminho seria o
natural entre as feiras paulistas e a campanha das Missões (BOCORNY, 2006).
O município de Carazinho tem, pois, sua formação territorial ligada ao município de
Passo Fundo. Os primeiros povoadores não indígenas eram luso-brasileiros provindos da região
de Curitiba, Ponta Grossa e da província de São Paulo, que se assentaram na região por volta
de 1827, às margens do Arroio Jacuhysinho, próximo ao atual distrito de Pinheiro Marcado.
Em terras concedidas pelo comando da guarnição de São Borja, a fazenda São Benedito de
Rodrigo Felix Martins é considerada o marco inicial do município, que após abandono causado
pela Revolução Farroupilha, voltou a prosperar em 1845. Outro ponto de assentamento foi a
estância de Bernardo Paes de Proença na localidade de Rincão do Pessegueiro (distrito Pulador
de Passo Fundo) e estância Nova de Alexandre da Mota em Carazinho. Como Passo Fundo foi
criado em 1857, desmembrado de Cruz Alta, Carazinho passou a fazer parte de seu território
como distrito (BORCONY, 2006; OLIVEIRA, 1990).
O pequeno assentamento urbano com denominação de Carazinho é citado em 1860,
sendo que em 1872, o censo indicava 18 proprietários urbanos, com cerca de 200 habitantes, e
no distrito cerca de 64 proprietários, com cerca de 700 habitantes. Nesse período, a atividade
inicial era a criação de gado em estâncias. Contudo, os pinhais despertaram o interesse na
madeira para marcenaria e carpintaria e para alimentar caldeiras dos saladeiros do sul do Estado
e das máquinas a vapor que se expandiam (BORCONY, 2006).
O povoado inicial erigiu a primeira capela em 1870, denominada Senhor Bom Jesus de
Iguape, e o cemitério, em terras doadas por Posidônio Ribeiro Sant’Anna Vargas e oficializada
em 1880. Juntamente com a primeira aula instalada em 1879, possibilitaram a elevação e
reconhecimento como freguesia em 14 de junho de 1882 (BOCORNY, 2006). Contudo, outra
versão considera que “o povoado de Carazinho teria seu princípio em torno da bodega de
Sebastião de Camargo que ficava na descida de um atalho para o arroio e que neste lugar
pensava fundar uma freguesia” (FONSECA, 1982 apud SAWOFF, 2007).
No começo do século XX, os exploradores descobriram a imensa reserva de florestas
nativas existentes nas regiões do Planalto Médio e Alto Uruguai do Rio Grande do Sul. A
ocupação dessas terras entre Passo Fundo, Erechim e Marcelino Ramos fez-se com colonos
dedicados às lavouras e com empresários que exploravam a extração da madeira. As serrarias
multiplicaram-se e colocaram abaixo pinheirais centenários; foi uma atividade que produziu
importantes riquezas para empresas e famílias prolongando-se até meados de 1950. (WENTZ,
2004).
A chegada da estrada de ferro Santa Maria - São Paulo em Carazinho em 1897,
possibilitou a instalação de serrarias, comércio e primeiras indústrias. A colonização das terras
foi incrementada com a chegada de imigrantes alemães e italianos (CAIXA, 1998), como foi o
caso das colônias de Selbach, Navegantes e Colorado, pertencentes à Passo Fundo. Os
imigrantes ocuparam regiões de matas e não apenas utilizavam o madeirame para construir
moradias e utensílios, mas passaram a ser vendidas. Segundo Wentz (2004), “os luso-brasileiros
derrubavam árvores e aproveitavam-nas para suas construções; já os teuto-brasileiros e os ítalobrasileiros passaram a explorar as matas com fins comerciais”.
Carazinho, ainda distrito, em 1929 possuía 150 serrarias e 24 depósitos de madeira,
ensejando a luta pela emancipação, apoiada pelo presidente Getúlio Vargas, como “o grande
centro irradiador de madeiras da serra é Carazinho” e por diversos madeireiros, participantes
no cenário político (PRATES apud WENTZ, 2004). Ao se emancipar de Passo Fundo,
Carazinho possuía 152 serrarias e cerca de 39 mil habitantes. A indústria extrativa da madeira

22

continuou sendo fonte de riqueza do novo município, alimentando as serrarias e o comércio do
município e atraindo os negócios, inclusive as rendas da estação ferroviária (WENTZ, 2004).
Na primeira metade do século XX a economia carazinhense foi marcada pelo
extrativismo madeireiro e, paralelamente, pela indústria da banha e da raspa de mandioca. Em
fins da década de 40 a maioria das serrarias e beneficiadoras haviam sido desativadas, a banha
e a raspa haviam perdido a importância e como o solo do município é adequado à produção
agrícola e à pecuária, o trigo ocupou lugar de destaque até o final da década de 1960. A partir
daí a soja expandiu-se rapidamente e transformou-se em produto soberano. A lavoura
mecanizada incentivou a implantação de indústrias metal-mecânicas do setor de máquinas e
implementos agrícolas e serviços de mecânica especializada, do qual Carazinho é polo
(CAIXA, 1998).
O município de Carazinho foi criado em 24 de janeiro de 1931, sendo desmembrado de
Passo Fundo, do qual era o 4º distrito, denominado Jacuhysinho, com pequeno núcleo
habitacional. Na época da emancipação abrangeu uma superfície de cerca de 3.000 km²; ficou
limitado ao norte com Passo Fundo, a oeste com Cruz Alta e Palmeira das Missões e ao sul com
Soledade. Na época da criação ficou constituído por sete distritos: 1º Carazinho; 2º Alto Jacuhy;
3º Colônia Gervásio; 4º Colônia Selbach; 5º Boa Esperança; 6º Tamandaré; 7º Coxinho.
Em 1939, teve desmembrada pequena parte do território para a criação do município de
Sarandi, desmembrado também de Passo Fundo, ficando com área de 2.814 km² até 1954. Em
1953 foram criados os distritos: 8º Pinheiro Marcado; 9º Coqueiros.
Em 1954, foram criados os municípios de Tapera (antigo 3º distrito e Selbach) e Nãome-Toque (antigo 7º distrito de Coxinho). No mesmo ano, nova divisão distrital formou os
distritos de Carazinho sede, Colorado, Tamandaré, Pinheiro Marcado e Coqueiros e em 1956
foi criado o distrito de Santo Antônio; em 1960 o distrito de Igrejinha, desmembrado de
Coqueiros. Em 1960, foi emancipado como município o distrito de Colorado. Em 1968, Rincão
do Segredo passou a ser distrito. Em 1969, foi criado o município de Santa Bárbara do Sul, que
incluiu o distrito de Saldanha Marinho e parte de Pinheiro Marcado e de Colorado. Em 1981,
foram criados os distritos 8º de São Bento e 9º de Xadrez e em 1962 o 10º de Linha Vitória.
Em 1992, foram emancipados os municípios de Santo Antônio do Planalto e o de Coqueiros do
Sul. Em 1996, o distrito de Tamandaré emancipou-se como Almirante Tamandaré, levando os
distritos de Linha Vitória e Rincão do Segredo (BOCORNY, 2006).

2.1.1.2 Localização do município no Estado e na Região
Carazinho localiza-se na região Sul do país e na região Noroeste do Estado do Rio
Grande o do Sul. O município possui altitude média de 603 metros e suas coordenadas
geográficas são: 28° 16' 42'' Sul Longitude: 52° 45' 59'' Oeste.
O município, segmentado em macro zonas, possui macro zona de expansão urbana de
115 km², sendo a área de ocupação atual de 45 km². Segundo o IBGE, os municípios limítrofes
são: Coqueiros do Sul e Almirante Tamandaré do Sul ao Norte, Não-Me-Toque e Colorado ao
Sul, Passo Fundo a Leste, Chapada e Santa Bárbara do Sul a Oeste, Pontão e Coqueiros do Sul
a Nordeste, Chapada a Noroeste, Santo Antônio do Planalto a Sudeste e Saldanha Marinho a
Sudoeste.
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As distâncias rodoviárias entre o Município de Carazinho a algumas importantes cidades
são:


Porto Alegre: 291 km



Santa Maria: 235 km



Uruguaiana: 490 km



Alegrete: 466 km



Caxias do Sul: 243 km



Erechim: 121 km



Santa Rosa: 234 km



Vacaria: 213 km



São Borja: 347 km



Rio Grande: 550 km



Florianópolis: 544 km



Curitiba: 597 km



São Paulo: 1.000 km



Montevidéu: 1.000 km

A localização geográfica do município de Carazinho é considerada altamente
estratégica, sendo que o município se encontra entre o maior entroncamento rodoviário do sul
do Brasil, no cruzamento entre as rodovias BR 386 e BR 285.
Pela rodovia BR 386 (Estrada da Produção, Rodovia Leonel de Moura Brizola) é
escoada praticamente a totalidade da produção de soja e trigo do Rio Grande do Sul e, devido
à sua importância para a economia do estado, estima-se sua duplicação em um futuro breve. A
rodovia BR 285 (Rodovia do Mercosul) é o eixo rodoviário entre São Paulo e Buenos Aires, e
caracteriza-se por ser um grande corredor de exportação e fluxo de cargas entre os países do sul
do continente e os estados do centro do Brasil.
A localização do município de Carazinho em relação à Região Sul do Brasil pode ser
observada na Figura 1.
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Carazinho, RS.
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2.1.1.3 Acessos
O desenvolvimento regional de Carazinho está fortemente ligado à sua localização
geográfica em relação à ferrovia e às rodovias que cortam seu território. No contexto da
conformação do espaço urbano, essas vias de ligação impõem-se como eixos da estruturação
física e econômica não apenas da cidade, mas do município como um todo.
A maior parte da malha rodoviária, especialmente das estradas vicinais, já estava
estabelecida em 1931 por ocasião da emancipação. Conforme mapa da malha rodoviária de
1934, ilustrado por Antônio Xavier e Oliveira, das 85 estradas demarcadas, a maioria está
contida em 11 municípios que formavam o município original (Figura 2).
Figura 2 - Mapa da malha rodoviária do município de Carazinho em 1934.

Fonte: OLIVEIRA, 1990. *Dicionário histórico e geográfico de Carazinho.
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O conjunto de rodovias que cortam ou convergem para o município de Carazinho,
juntamente com a ferrovia, constituem um dos mais importantes entroncamentos
rodoferroviários da região norte do estado do Rio Grande do Sul, fazendo do município um
polo logístico de abrangência regional.
Distante 291 km da capital do estado Porto Alegre, a localização do município na região
sudeste da América do Sul, coloca Carazinho em uma posição logística privilegiada em relação
a importantes centros do MERCOSUL, uma vez que metrópoles como São Paulo, Buenos Aires
e Montevideo se distanciam em um raio rodoviário máximo de 1.200 km. A Figura 3 apresenta
o mapa de acessos do município de Carazinho.
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Figura 3 - Mapa de acessos ao município de Carazinho, RS.
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A malha rodoferroviária que atende ao município possibilita a ligação com os principais
centros do Brasil e dos países do MERCOSUL. Já a estrutura de transporte aéreo, possibilita a
ligação com aeroportos regionais.
Existem atualmente os seguintes canais de comunicação viária:
a) Rodovia Federal BR 386: rodovia transversal brasileira, que corta a metade norte do
estado do Rio grande do Sul no sentido Norte-Sul; inicia na divisa do Rio Grande do
Sul com Santa Catarina, no município de Iraí, e termina no município gaúcho de Canoas,
onde se liga à BR-116. Interliga a região oeste catarinense com a região metropolitana
de Porto Alegre. Apresenta-se como um dos principais canais de escoamento rodoviário
da produção agrícola da região norte do estado do Rio Grande do Sul.
b) Rodovia Federal BR 285: rodovia transversal brasileira, que corta o estado do Rio
Grande do Sul no sentido Leste-Oeste; inicia no município Catarinense de Araranguá,
e termina no município gaúcho de São Borja, sendo uma importante via de acesso à
Argentina e ao Litoral sul brasileiro. Apresenta-se como ligação direta entre Carazinho
e Passo Fundo, o maior município da região.
Os trechos de rodovias federais que cortam o território de Carazinho totalizam 50,6 km
de extensão.
c) Rodovia Estadual RS 142: rodovia longitudinal que se constitui como a principal
ligação entre Carazinho e os municípios de Não-Me-Toque e Victor Graeff e a Rodovia
RS-223.
d) Rodovia Estadual RS 330: rodovia diagonal que se constitui como a principal ligação
entre Carazinho e os municípios de Chapada e Palmeira das Missões.
Os trechos de rodovias estaduais que cortam o território de Carazinho totalizam 36,1 km
de extensão.
e) Ferrovia São Paulo – Santa Maria: ligação com a região central do estado do Rio
Grande do Sul, e com outros estados das regiões Sul e Sudeste do país. O trecho de
ferrovia que corta o território de Carazinho totaliza 59,2 km de extensão. A ferrovia está
sob responsabilidade da empresa América Latina Logística Malha Sul S. A. (ALL-Sul)
desde 1996 e apresenta trânsito reduzido de trens.
f) Aeroporto de Carazinho: o Aeroporto de Carazinho (também denominado Aeroclube
de Carazinho) dispõe de uma pista com pavimentação asfáltica com 30 metros de
largura e 1560 metros de comprimento. As dimensões da pista comportam a aterrisagem
e decolagem de aeronaves de pequeno e médio porte. Entretanto, atualmente o aeroporto
não dispõe de voos regulares para o transporte de passageiros.

2.1.1.4 Caracterização das áreas de interesse
As áreas de interesse dos levantamentos e estudos referentes ao PMSB de Carazinho
podem ser classificadas em físicas-territoriais e setoriais (ambientais, do saneamento,
socioeconômicas, etc.).
A seguir serão apresentadas e brevemente caracterizadas as áreas físico-territoriais de
interesse e/ou abrangência do PMSB, como localização, perímetro e área territorial do
município. Já as questões relacionadas aos setores socioeconômicos, ambientais e do
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saneamento de Carazinho serão melhor caracterizadas em itens na sequência deste documento,
conforme informado a seguir:
Carências relacionadas ao saneamento básico: esta questão está atendida na
apresentação da situação de cada eixo do saneamento, no item 2.2 Macro Atividade B.2 Diagnóstico da situação do saneamento básico;
Precariedade habitacional: este tema foi abordado no item 2.1.1.9 Características
urbanas;
Situação socioeconômica da população: todas as questões que envolvem este tema,
bem como os indicadores de acesso à educação, estão caracterizadas e apresentadas no item
2.1.1.7 Perfil sócio econômico;
Indicadores de educação e escolaridade: o município de Carazinho dispõe de rede de
ensino em todos os níveis, com estabelecimentos de ensino na área urbana e na área rural.
Alguns indicadores de acesso à educação e escolaridade são apresentados na Tabela 1 (INEP,
2012).
Tabela 1 - Indicadores de acesso à educação no município de Carazinho, RS.
Docentes por nível de escolar
Pré-escolar

204

Ensino Fundamental

414

Ensino Médio

74

Números de escolas por nível
Pré-escolar

22

Ensino Fundamental

31

Ensino Médio

11

Matrículas por nível
Pré-escolar

1288

Ensino Fundamental

7972

Ensino Médio

2395

Fonte: INEP, Censo 2012 (adaptado).

O mapa apresentado na Figura 4 ilustra a localização dos estabelecimentos de ensino na
área urbana de Carazinho e suas áreas aproximadas de abrangência ou influência.
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Figura 4 - Mapa de localização das escolas do município de Carazinho, RS.
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2.1.1.4.1 Áreas físicas/territoriais de interesse e/ou abrangência do PMSB
Os estudos, levantamentos e planejamentos a que se objetiva o PMSB do município de
Carazinho/RS, em conformidade com o edital de Tomada de Preço nº 005/2014 e seu ANEXO
I (Termo de Referência), contemplam tanto a área urbana quanto a área rural do município de
Carazinho/RS.
A definição dos limites da área urbana e da área rural do município é realizada pelo
Plano Diretor Municipal, firmado pela Lei municipal Nº 4.365 de 23 de dezembro de 1992 e
suas alterações, especialmente pela Lei Complementar Nº 178, de 30 de dezembro de 203. Esta
lei, ao orientar o zoneamento no município, define que o mesmo é dividido em área rural e
urbana, sendo esta última ainda segmentada por seus usos e/ou intensidade de ocupação em:


I - Zona Residencial 1 – ZR 1



II - Zona Residencial 2 – ZR 2



III - Zona de Ocupação Prioritária – ZOP



IV – Zona Comercial 1 – ZC 1



V – Zona Comercial 2 – ZC 2



VI – Distrito Industrial – DI



VII – Zona Mista – ZM

Essas informações e características foram consideradas durante elaboração do
diagnóstico do município de Carazinho.
O mapa apresentado na Figura 5 ilustra os limites do município, da área urbana e de
expansão urbana, assim como as ruas e loteamentos mapeados até 2015.
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‘

Figura 5 - Abrangência do PMSB e áreas de interesse territorial dos estudos.
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2.1.1.5 População
A estrutura demográfica do município de Carazinho está organizada, além da zona
urbana, em dois distritos: São Bento - caracterizado conforme o Plano Diretor de
Desenvolvimento (Carazinho, 2013) na Macrozona de Produção Rural Um; e Pinheiro
Machado, Macrozona de Produção Rural Dois.
Segundo o Censo Demográfico (IBGE, 2010) a população urbana era de 58.253
habitantes, estruturada em 85 setores censitários; no Distrito de São Bento, com 3 setores, a
população é de 429 habitantes, enquanto que no Distrito de Pinheiro Machado, verificou-se 592
habitantes, distribuídos em dois setores. Percebe-se uma grande taxa de concentração da
população na zona urbanizada, equivalente a 98,21%, de acordo com a Tabela 2.
Tabela 2 - População total e taxa de urbanização de Carazinho, RS.
% do
% do
População
População
População
População
Total
Total
(1991)
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
População
50.186
100,00
57.655
100,00
59.317
Total
População
48.512
96,66
55.803
96,79
58.253
Urbana
População
1.674
3,34
1.852
3,21
1.064
Rural
Taxa de
Urbanização

-

96,66

-

96,79

-

% do
Total
(2010)
100,00
98,21
1,79
98,21

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (adaptado de Atlas Brasil, 2013).

Comparando-se a taxa de urbanização de Carazinho e do Rio Grande do Sul no período
de 1970 a 2010, percebe-se que o município acompanhou a tendência de crescimento do Estado,
estando dentro da tendência brasileira e mundial. A Tabela 3 apresenta a evolução da taxa de
urbanização entre os anos de 1970 e 2010.
Tabela 3 - Evolução da taxa de urbanização (1970-2010) do Estado e do município de Carazinho.
1970
1980
1990
2000
2010
Taxa de Urbanização
do Rio Grande do
53,3
67,5
75,9
81,6
85,1
Sul (%)
Taxa de Urbanização
69,4
80,3
85,3
93,9
94
de Carazinho (%)
Fonte: IBGE, Censos (acesso em 08/06/2015).

A distribuição da população nos setores censitários utilizados para cadastramento pelo
IBGE pode ser observada na Figura 6, verificando-se maior concentração de ocupação em
alguns pontos próximos ao centro e ao longo da via arterial da Avenida Flores da Cunha.
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Figura 6 - População por setor censitário do município de Carazinho, RS.
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No ano de 2010 a situação de habitantes por sexo, era de 47,68% (28.280) do sexo
masculino e 52,32% (31.037) do sexo feminino de um total de 58.296 habitantes. Já no ano de
2013 a população foi estimada em 61.702 habitantes, segundo o IBGE.
A evolução da estrutura etária do município em 2010 constituía-se em 20,95% da
população com menos de 15 anos, 69,71% entre 15 e 64 anos e apenas 9,74% maiores de 65
anos (Tabela 4). A Figura 7 apresenta a distribuição da pirâmide etária.
Tabela 4 - Evolução da estrutura etária do município de Carazinho, RS.
POPULAÇÃO
UNIDADE
1991
2000
Habitantes
15.573
16.295
Menos de 15 anos
%
31,03
28,26
Habitantes
31.521
37.007
15 a 64 anos
%
62,81
64,19
Habitantes
3.092
4.353
65 anos ou mais
%
6,16
7,55
Razão de dependência
%
59,21
52,29
Índice de envelhecimento
%
6,16
7,55

2010
12.428
20,95
41.111
69,31
5.778
9,74
44,22
9,74

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (adaptado de Atlas Brasil, 2013).

Figura 7 - Distribuição da pirâmide etária de Carazinho, RS.
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Fonte: IBGE, 2015.

Ainda de acordo com os dados apresentados na Tabela 4, entre 2000 e 2010, a razão de
dependência no município passou de 52,29% para 44,22% e a taxa de envelhecimento, de
7,55% para 9,74%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 59,21% e 6,16%.
Já na UF, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92%
em 2010, enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%,
respectivamente.
As estimativas do IBGE (2014) baseadas em séries históricas relatadas, apontavam um
crescimento populacional para o ano de 2014, chegando a uma população de 61.875 pessoas.
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Porém, a estimativa da Fundação de Economia e Estatística (FEE, 2014), aponta que em 2013
havia uma população estimada de 59.927 habitantes.
Ainda sobre as projeções de população, segundo estimativa de população para o ano de
2015 realizada pelo IBGE, através da Diretoria de Pesquisas (DPE) e Coordenação de
População e Indicadores Sociais (COPIS) e apresentada em 15 de setembro de 2015, o
município de Carazinho possui 62.039 habitantes.
Conforme Atlas Brasil (2013) de perfis socioeconômicos de municípios entre 2000 e
2010, a população de Carazinho teve uma taxa média de crescimento anual de 0,28%. Na
década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 1,55%. Comparandose com os dados no Estado, estas taxas foram de 1,00% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991
e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas
duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 1,60%. A Tabela 5, adaptada dos dados do Atlas
Brasil, ilustra as informações supracitadas em habitantes e não apenas em percentuais.
Tabela 5 - População total, urbana, rural e densidades (1970 - 2010) de Carazinho, RS.

Índices

Unidades

1970

1980

1990

2000

2010

População total

Habitantes
Habitantes
%
Habitantes
%
Habitantes
%
Habitantes
%
%
Anos
Hab./km²

42.504
13.001
30,58
29.503
69,42

53.696
10.576
19,69
43.120
80,31

58.316
8.256
14,15
50.060
85,85

69,4

80,3

63,9

80,73

85,3
67,18 (1991)
87,7

59.894
3.618
6,04
56.276
93.96
28.902
48,25
30.992
51,75
93,9
70,13
90,05

59.317
1.064
1,79
58.253
98,21
28.280
47,67
31.037
52,33
94
75,42
89,18

População rural
População urbana
População - homens
População - mulheres
Taxa de urbanização
Expectativa de vida
Densidade demográfica

Fonte: Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser / FEEDADOS. Acesso em 01/06/2015.

Pelos dados é possível observar que houve aumento da taxa de urbanização de 2000
para 2010, provavelmente relacionado com a busca por emprego e renda na indústria e
comércio, seguindo a tendência estadual e nacional de aumento da densidade demográfica.
A densidade demográfica é a relação entre a população e a área ocupada, geralmente
medida em habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica geral bruta dos
municípios é obtida pela divisão da população total do município (em habitantes) pela área
territorial (em quilômetros quadrados) e mede a concentração ou dispersão da população no
território.
A análise da evolução da densidade demográfica bruta de Carazinho demonstra uma
relação entre 87,71 habitantes por quilometro quadrado no ano de 1999, passando para a atual
densidade de 92,77hab/km² no ano de 2013. Na Tabela 6 percebe-se esta evolução, com
variações que chegam a 94,16 hab./km² em 2007.
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Tabela 6 - Evolução da densidade demográfica do município de Carazinho, RS.
Densidade demográfica
Ano

Hab./km²

1999

87,71

2000

90,05

2001

87,71

2002

88,53

2003

89,39

2004

90,25

2005

92,19

2006

93,18

2007

94,16

2008

90,49

2009

90,8

2010

89,19

2011

89,38

2012

89,57

2013

92,77

Fonte: IBGE, 2014 (adaptado).

A densidade rural, excetuando-se as sedes distritais já comentadas, é relativamente
baixa, com valores em torno de 1,7 hab./km2, com aumentos nas áreas próximas à zona urbana,
conforme valores apresentados na Figura 8.
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Figura 8 - Mapa de densidade demográfica da área rural do município de Carazinho, RS.
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Com relação à densidade urbana, a população de 58.253 habitantes ocupa uma área de
45 km2 (área atualmente definida como perímetro urbano), ou seja, tem-se uma densidade
urbana de 1.294,5 habitantes/km². Se considerada como área ocupada o limite da macrozona de
expansão urbana, conforme definida pelo plano diretor do município, com área de 115 km², a
densidade urbana passaria a ser 506,55 habitantes/km².
Esta distribuição pode ser observada na Figura 9, tal qual contempla a área do perímetro
urbano do município de Carazinho sob uma imagem de satélite de alta resolução disponibilizada
pelo software livre Google Earth Pro. Em detalhe, a Figura 10 é apresentada visando ilustrar os
dados de densidade demográfica dos setores de cadastro do IBGE na área urbana do município
de Carazinho. Por fim, contemplando a área rural, a
Figura 11 e a Figura 12 apresentam as distribuições das populações nos distritos de São
Bento e Pinheiro Marcado, respectivamente.
Figura 9 - Perímetro urbano do município de Carazinho, RS.

Fonte: Google Earth, 2015.
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Figura 10 - Mapa de densidade demográfica dos setores de cadastro do IBGE na área urbana do município de Carazinho, RS.
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Figura 11 - Distrito de São Bento, Carazinho, RS.

Fonte: Google Earth, 2015.

Figura 12 - Distrito de Pinheiro Marcado, Carazinho, RS.

Fonte: Google Earth, 2015.
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Os dois distritos apresentam densidades baixas. São Bento tem uma organização
espacial restrita à urbanização ao longo da via principal. Já Pinheiro Marcado, além da ocupação
ao longo da via principal, possui vias secundárias conectando a vila às propriedades rurais.
Estes dados apontam para a característica urbana do município de Carazinho, com índice
de urbanização considerado como alto (maior de 75%), que mesmo tendo na agricultura grande
potencial econômico, possui grandes áreas de produção e poucos proprietários, o que faz com
que a população busque emprego e renda na cidade, através das indústrias, comércio e serviços,
tendo como consequência a urbanização do município.

2.1.1.5.1 Domicílios
De acordo com dados do IBGE (2010), o número de domicílios particulares
permanentes totais em 2010 era de 20.166. Destes, 19.816 eram domicílios particulares
permanentes urbanos e 350 eram domicílios particulares permanentes rurais. Considerando que
na época a população total do município era de 59.317 habitantes, a urbana de 58.253 habitantes
e a rural de 1.064, chega-se a uma média de 2,94 habitantes por domicílio no município, sendo
de 2,94 por domicilio na área urbana e 3,04 por domicilio na área rural.
A Tabela 7 apresenta os dados relacionados com os domicílios e a infraestrutura, onde
praticamente a totalidade dispõe de acesso às redes de energia elétrica (99,76%), coleta de lixo
(98,61%), às redes públicas de água e com banheiro e água (97,65% e 97,89%,
respectivamente), sendo estes últimos os índices com valores pouco inferiores, demonstrando
a necessidade de ações para atingir a universalização de acesso ao saneamento.
Tabela 7 - Evolução da infraestrutura dos domicílios de Carazinho, RS.
Domicílios
1991 2000 2010
Domicílios com água encanada (%)

89,98 96,54 97,65

Domicílios com energia elétrica (%)

98,51 99,59 99,76

Domicílios da área urbana com coleta de lixo (%)

87,82 96,56 98,61

População em domicílios com banheiro e água encanada (%)

82,80 92,41 97,89

Fonte: IBGE, 2010.

Embora a população tenha tido uma evolução de menos de 1,00% entre 1991 e 2010, o
número de domicílios teve acréscimo de 25%, ao mesmo tempo em que houve a redução do
número de moradores por domicílio de cerca de 20% (Tabela 8). Isto demonstra a tendência de
menor ocupação e menor adensamento domiciliar, gerando demanda por habitação no
município.
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Tabela 8 - População, domicílios e média de moradores por domicílio (1991 - 2010) de
Carazinho, RS.
Indicadores

1991

2000

2010

População

58.767

59.894

59.317

Domicílios particulares permanentes

16.029

18.017

20.161

Média de moradores por domicílio

3,66

3,32

2,94

Fonte: Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser. Acesso em 20/06/2015.

De acordo com a distribuição do número de moradores por domicílio, na zona central
se tem no máximo 2,5 habitantes, enquanto que na extensão ao longo da Avenida Flores da
Cunha e adjacências passa para a média de 2,51 a 3,00 habitantes e nas áreas periféricas até
3,50; pontualmente esta média é superior. Neste sentido, a Figura 13 apresenta o mapa da média
de moradores por domicílio por setor censitário.
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Figura 13 - Mapa da média de moradores por domicílio, por setor censitário do município de Carazinho, RS.
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2.1.1.6 Infraestrutura disponível

2.1.1.6.1 Energia elétrica
O município de Carazinho conta com um sistema de transmissão de energia composto
por três linhas próprias e uma terceirizada, transmitidas pela ELETROCAR. A empresa atende
um número de 23.500 consumidores. A ELETROCAR possui geração própria de duas Usinas
Hidroelétricas, produzindo em torno de 15% do total da energia consumida na área de
concessão, sendo:


PCH Mata Cobra: Capacidade de geração de 2.400kW, gerador de 3.750kVA,
localizada no rio da Várzea no município de Almirante Tamandaré do Sul.



PCH Colorado: Capacidade de geração de 1.000kW, gerador de 1.400kWA,
localizada no rio Puitã, município de Tapera.

2.1.1.6.2 Transportes
A posição estratégica de Carazinho em relação às rodovias federais faz de Carazinho
passagem quase que obrigatória aos passageiros provenientes da região metropolitana de Porto
Alegre, com destino ao norte e ao oeste do Estado e centro de Santa Catarina. Os habitantes que
necessitam se deslocar à capital do Estado encontram ônibus com flexibilidade de horários de
saída, em linhas diretas sem escalas. A estação rodoviária conta com 20 boxes, os quais recebem
aproximadamente 100 ônibus por dia.
O transporte coletivo de passageiros entre os bairros e o centro do Município é de
realizado pela Empresa Capitânio Danieli e Cia Ltda., sob nome fantasia de Empresa Glória de
Transportes Coletivos. Esta empresa possui a concessão pública para o transporte municipal,
vencedora da licitação, que fará o serviço por 12 anos, a contar do ano de 2015. Praticamente
todos os bairros são atendidos pelo transporte municipal de passageiros, conectando os mesmos
ao centro da cidade, com um transporte diário entre 8.000 e 9.000 passageiros. O transporte de
passageiros por táxis é realizado atualmente por 62 veículos.
O Município conta com um ramal ferroviário da ALL – América Latina Logística (ramal
EF-153), que possibilita o transporte pesado, principalmente de combustíveis e materiais de
construção, entre Carazinho e municípios da grande Porto Alegre e o oeste do Estado, bem
como ao Porto de Rio Grande.
Aliado ao transporte de passageiros pela malha rodoviária, Carazinho possui um
aeródromo com pista de 1560 x 30m, com frequentes pousos e decolagens de aviões de pequeno
porte. Atualmente, Carazinho não conta com linhas comerciais de transporte de passageiros
com origem, destino ou escalas no Município. Apenas voos particulares e fretados pousam e
decolam do aeroporto.
Carazinho possui uma frota de veículos estipulada no ano de 2014 em 39.176 veículos,
especificados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Frota de veículos no município de Carazinho, RS.
TIPO DE VEÍCULO
Automóvel

22.564

Caminhão

1.435

Caminhão Trator

525

Caminhonete

3.112

Caminhoneta

1.092

Micro-ônibus

85

Motocicleta

6.356

Motoneta

1.913

Ônibus

202

Outros

1.685

Trator de rodas

10

Utilitário

197

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito, 2014.

2.1.1.6.3 Comunicação
O setor de comunicação do município de Carazinho conta atualmente com 7 canais
abertos de televisão VHF e 3 rádios.
Televisão:


Canal 06 - RBS TV (Globo)



Canal 09 - TV Pampa (Record)



Canal 13 - Bandeirantes. UHF



Canal 26 - TV Fraternidade (Canção Nova)



Canal 32 - SBT



Canal 38 - TV Shop Tour



Canal 44 - TVE-RS (TVE Brasil e Cultura)

Rádio:


AM (Gazeta - 670 KHz, Comunitária – 780 KHz)



FM (Tangará - 100.3 MHz)



FM (Alegria - 94.3 MHz)
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2.1.1.6.4 Pavimentação
Segundo o Plano Ambiental de Carazinho de 2007, a malha viária urbana do município,
era composta de vias pavimentadas e não pavimentadas, totalizando 230 km, sendo que 106 km
eram de vias não pavimentadas, 96 km de vias com pavimentação de pedras
regulares/irregulares e 28 km de pavimentação asfáltica.
Devido às obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) o número de vias
pavimentadas vem aumentando no município, porém os levantamentos de porcentagem de ruas
com ou sem pavimentação, estão sendo levantados e mapeados. O Quadro 2 e o Quadro 3
apresentam a relação de ruas contempladas pelo programa.
Quadro 2 - Ruas sem pavimentação contempladas pelo PAC em Carazinho, RS.
SEQUÊNCIA
LOCAL
TRECHO
Entre a faixa de domínio da BR 386 e Rua Fernando
1
Rua Gal. Cassal Martins
Abott
Entre a faixa de domínio da BR 386 e Rua Quero2
Rua Tangará - Trecho 1
Quero
3
Rua Tangará - Trecho 2
Entre a Rua Quero-Quero e a Rua João de Barro
4
Rua Fortunato A. Sandri
Entre a faixa de domínio da BR 386 até o fim da rua
5
Av. Pátria - Trecho 1
Entre Rua Manoel Notari e Rua Ibaré
6
Av. Pátria - Trecho 2
Entre Rua Ibaré até a Rua Caçapava
7
Rua Caçapava
Entre Av. da Pátria e a Rua Negrinho do Pastoreiro
Rua Henrique Teodoro 50m antes da Rua Antônio C. da Luz até a Rua Alberto
8
Schutz
Graeff
9
Rua Florianópolis
Entre a Rua Santa Bárbara e a Rua Aracajú
Entre o início da Rua (próximo à rua Tupiniquis) e a
10
Rua Eduardo Gama
Rua São Vicente de Paula
11
Rua Mirin
Entre a Rua Humberto de Campos e a Rua Vera Cruz
12
Rua Iracema
Entre a Rua Bandeirantes e a Rua Assis Brasil
Rua Antônio Casemiro
13
Entre Rua Alberto Capitânio e a Rua Afonso A. Loss
da Luz
Entre a Rua Antônio Casemiro da Luz e a Rua Felix
14
Rua Afonso Loss
Guerra
15
Rua Afonso Branda
Entre a Rua Felix Guerra e a Rua Lucio de Britto
16
Rua Porto Alegre
Entre a Rua Tapera e a Rua Júlio da Rosa Teixeira
17
Rua Chapada
Entre a Rua Porto Alegre e a Rua Sarandi
Rua Júlio da Rosa
18
Entre a Rua Porto Alegre e a Rua Fernando Ferrari
Teixeira
19
Rua 15 de novembro
Entre o asfalto existente e a Rua Décio Martins Costa
Passando 30 metros da Rua Humberto Lemberts e a
20
Rua John Kennedy
Rua Decio M. Costa
Entre a Rua José da Silva Amaral e a Rua Fernando
21
Rua João Batista da Silva
Moehleck
Rua Fernando
Entre a Rua Germano Geneher e a Rua João Batista da
22
Moehlecke
Silva
Entre a Rua José Luiz Grandó e a Rua Fernando
23
Rua Germano B. Genehr
Moehleck
Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.
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Quadro 3 - Ruas de capa de asfalto contempladas pelo PAC em Carazinho, RS.
SEQUÊNCIA
LOCAL
TRECHO
1
Rua Coroados
Entre a Rua Humberto de Campos e a Rua Charruas
Rua João Clemente
Entre a Rua Alfredo Closs e Rua Francisco Rosa
2
Elsing
Marcondes
3
Av. Pátria
Entre a Rua Barão do Triunfo e a Rua 13 de Maio
4
Rua Mato Grosso
Entre a Rua Silva Jardim e a Rua Osvaldo Cruz
Rua Marechal
Entre a Rua Antônio Vargas e Passando 62 m da Rua
5
Floriano
Alfredo Rodrigo
6
Rua Ceará
Entre a Rua Silva Jardim e Rua Mato Grosso
7
Rua Sergipe
Entre a Rua Mato Grosso e Rua Goiás
8
Av. São Bento
Entre a Av. Flores da Cunha e a Rua Paissandú
Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

2.1.1.6.5 Saúde
No ano de 2005 o município de Carazinho contava com 18 estabelecimentos públicos
municipais de atendimento à saúde e 6 estabelecimentos privados. Já no ano de 2009 segundo
a mesma fonte, houve um significativo crescimento e o Município de Carazinho já contava com
atendimento público municipal de 20 estabelecimentos e no setor privado um número de 18
estabelecimentos.
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no
município passou de 21/mil nascidos vivos, em 2000, para 12,2/mil nascidos vivos em 2010.
Em 1991, a taxa era de 25,7 (Tabela 10).
Tabela 10 - Índices de longevidade, mortalidade e fecundidade.
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
1991
2000
Esperança de vida ao nascer (em anos)
Mortalidade até 1 ano de idade
(por mil nascidos vivos)
Mortalidade até 5 anos de idade
(por mil nascidos vivos)
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)

2010

67,2

70,9

75,4

25,7

21,0

12,2

30,1

24,4

14,2

2,3

2,2

1,7

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (IBGE).

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão da
longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a
esperança de vida ao nascer cresceu 4,6 na última década, passando de 70,9 em 2000, para 75,4
anos, em 2010. A Figura 14 apresenta a esperança de vida ao nascer em 1991 no Rio Grande
do Sul. Já a expectativa de vida média ao nascer no período de 2001/2003 é apresentada na
Figura 15.
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Figura 14 - Esperança de vida ao nascer no Rio Grande do Sul em 1991.

Fonte: IBGE, 2014.
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Figura 15 - Expectativa média de vida ao nascer no Rio Grande do Sul no período 2001-2003.

Fonte: IBGE, 2014.

Os estabelecimentos de saúde e respectivas áreas de abrangência são representados na
Figura 16, com cobertura em praticamente todo o território urbanizado.
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Figura 16 - Mapa da localização e abrangência dos estabelecimentos de saúde em Carazinho, RS.
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2.1.1.7 Perfil sócio econômico
Conforme resultados da caracterização do perfil socioeconômico, a renda per capita
média de Carazinho cresceu 94,46% nas últimas duas décadas, passando de R$ 453,43 em 1991,
para R$ 625,92 em 2000, e para R$ 881,73 em 2010 (Tabela 11). Isso equivale a uma taxa
média anual de crescimento nesse período de 3,56%. A taxa média anual de crescimento foi de
3,65% entre 1991 e 2000, e 3,49% entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja,
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de
25,66% em 1991, para 16,83% em 2000, e para 5,82%, em 2010. A evolução da desigualdade
de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,56
em 1991, para 0,56 em 2000, e para 0,51 em 2010, demonstrando redução na desigualdade de
renda.
Tabela 11 - Renda per capita média do município de Carazinho, RS.
1991
2000

2010

Renda per capita (em R$)

453,43

625,92

881,73

% de extremamente pobres

7,47

3,80

1,56

% de pobres

25,66

16,83

5,82

Índice de Gini

0,56

0,56

0,51

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (adaptado de Atlas Brasil, 2014).

A Tabela 12 apresenta a participação do Valor Adicionado Bruto (VAB) dos setores de
agropecuária, indústria e comércio e outros serviços do município no PIB, além da informação
do PIB per capita do município no ano de 2011. O VAB é obtido pelas atividades produtivas
de cada setor da economia.
Tabela 12 - Indicadores de renda do município de Carazinho, RS.
Produto Interno Bruto do Município em 2011 (R$)
Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes

63.872.000,00

Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes

205.320.000,00

Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes

879.117.000,00

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios a preços correntes

155.439.000,00

PIB a preços correntes

1.303.748.000,00

PIB per capita anual a preços correntes

21.932,01

Fonte: IBGE, 2011.

Ainda neste contexto de renda, vale o descrito pela Prefeitura Municipal de Carazinho,
ao afirmar que a agricultura é a principal fonte de renda do município, sendo predominantes na
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região grandes extensões de terra com lavouras de soja, milho e trigo. A pecuária, com criação
de suínos, bovinos e aves também é outro aspecto marcante da economia agrícola da região.
No entanto, a população ocupada economicamente está concentrada no setor de
serviços, com o índice de 70,34%, enquanto que na indústria é de 19,19% e na agropecuária de
10,46%, de acordo com o IBGE (2010). Com relação ao VAB, estes indicadores equivalem a
50,01% aos serviços, 40,16% à indústria e 9,83% no setor agropecuário. Percebe-se que mesmo
com indicadores de população envolvida, os VAB do setor industrial apresentam dados
significativos (IBGE, 2000).
Com base nestas informações, Carazinho e região se caracterizam por possuírem suas
economias dependentes essencialmente da agricultura. Porém, nos últimos anos percebem-se
mudanças neste cenário, com a expansão das bases da economia para outros setores, como a
indústria e a prestação de serviços.
O setor de comércio cresceu com o desenvolvimento do município, sendo constituído
atualmente por 970 estabelecimentos. No seu parque industrial, composto por 1.331 empresas,
destacam-se a Indústria de Implementos Agrícolas Max, pioneira no seu ramo industrial e uma
filial da multinacional Nestlé, maior indústria do Estado no setor de laticínios. Algumas destas
empresas estão implantadas nos dois Distritos Industriais Carlos Augusto Fritz e Iron
Albuquerque, localizados próximos ao entroncamento das rodovias BR 285 e 386.
O comércio e a prestação de serviços no município de Carazinho são responsáveis por
aproximadamente 53% do PIB municipal, de acordo com dados do IBGE, referente ao ano de
2004. Ainda de acordo com o IBGE, Carazinho conta com 1987 empresas com CNPJ atuantes,
sendo 1927 sedes de empresas com CNPJ sem filiais e 60 empresas com filiais.
A distribuição de renda familiar por domicílios está configurada como descrito na
Tabela 13, com a maior concentração na faixa de 2 a 5 salários mínimos em 8.287 domicílios;
6.738 domicílios têm renda familiar abaixo desta faixa, enquanto que em 1.686 a renda familiar
é superior a 5 salários mínimos (IBGE, 2010).
Tabela 13 - Número de domicílios particulares permanentes e faixa de rendimento em
Carazinho, RS.
FAIXA DE RENDIMENTO

Nº DE
DOMICÍLIOS

Até 1/2 salário mínimo

238

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

1.999

Mais de 1 a 2 salários mínimos

4.501

Mais de 2 a 5 salários mínimos

8.287

Mais de 5 a 10 salários mínimos

3.450

Mais de 10 a 20 salários mínimos

1.036

Mais de 20 salários mínimos

279

Sem rendimento

371

Sem declaração

-

Fonte: IBGE, 2010.
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Com o objetivo de oferecer um contraponto aos indicadores econômicos relacionados
com o Produto Interno Bruto (PIB), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). A elaboração do IDH parte do
pressuposto que para dimensionar o avanço não se deve considerar apenas a dimensão
econômica, mas também outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a
qualidade da vida humana (PNUD, 2010).
De acordo com a metodologia definida pelo PNUD, no IDH estão equacionados três
subíndices direcionados às análises educacionais, de renda e de longevidade de uma população
(PNUD, 2010):
1) Para as análises educacionais, o subíndice é medido por uma combinação da taxa de
alfabetização de adultos e a taxa combinada nos três níveis de ensino (fundamental,
médio e superior).
2) O subíndice renda é medido pelo poder de compra da população, baseado pelo PIB per
capita ajustado ao custo de vida local para torná-lo comparável entre países e regiões,
através da metodologia conhecida como paridade do poder de compra (PPC).
3) O subíndice longevidade tenta refletir as contribuições da saúde da população medida
pela esperança de vida ao nascer.

Tendo em vista uma melhor padronização aos indicadores internacionais, atualmente o
novo Atlas de Desenvolvimento Humano aplica diferenças de metodologia de obtenção de cada
um dos índices (PNUD, 2010). O cálculo de IDH-E (educação), na metodologia anterior, era
composto pela taxa de alfabetização e pela média de anos de estudo. Atualmente a média de
anos de estudo foi substituída pela taxa bruta de frequência à escola nos três níveis de ensino,
tornando-o mais semelhante ao IDH internacional. Igualmente, para o IDH-R (renda) a fórmula
de cálculo foi alterada; anteriormente apresentava um forte redutor apenas para rendas que
ultrapassavam o valor médio mundial. Já no novo procedimento, para adequar-se às mudanças
internacionais de 1999, a fórmula de redução é mais suave e aplicada em todos os valores, a
partir de uma função logarítmica. Para o IDH-L (longevidade) o indicador de esperança de vida
ao nascer foi recalculado para todos os municípios brasileiros porque foi implementada uma
atualização nos cálculos de sobrevivência padrão.
Ainda de acordo com a metodologia de cálculo do IDH, as três dimensões (educação,
renda e longevidade) são representadas em valores que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), com
a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste
indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou região; IDH até 0,499
representa desenvolvimento humano considerado baixo; índices entre 0,500 e 0,799 são
considerados de médio desenvolvimento humano e IDH maior que 0,800 representa
desenvolvimento humano considerado alto.
No período entre 1991 e 2000 o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal) passou de 0,562 em 1991 para 0,678 em 2000 - uma taxa de crescimento de 20,64%.
O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 73,52% entre 1991 e 2000. Nesse período,
a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de
0,193), seguida por longevidade e por renda.

55

Entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0,678 para 0,766 - uma taxa de crescimento de
12,98%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município
e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 72,67%. Nesse período, a dimensão cujo
índice mais cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de 0,124), seguida por
longevidade e por renda.
Desta forma, no período de 1991 a 2010, o IDHM do Município passou de 0,562 para
0,766, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica
em uma taxa de crescimento de 36,30% para o município e 47% para a UF e em uma taxa de
redução do hiato de desenvolvimento humano de 53,42% para o Município e 53,85% para a
UF.
Em Carazinho, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi educação
(com crescimento de 0,317), seguida por longevidade e por renda. Na UF, por sua vez, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de
0,358), seguida por longevidade e por renda.
A Figura 17 apresenta a variação dos índices de desenvolvimento humano da educação,
renda e longevidade, entre os anos de 1991 e 2010, bem como a variação do IDH municipal.
Conforme o Atlas de Desenvolvimento Humano (Tabela 14 e Figura 17) o PNUD apresenta
valores semelhantes quanto à evolução do IDH no Município que são melhor apresentadas na
Figura 18.

Tabela 14 - Evolução do IDH segundo Atlas de Desenvolvimento Humano.
IDH
1991
2000
Renda
0,685
0,733
Longevidade
0,685
0,752
Educação
0,854
0,912
IDHM
0,741
0,799
Fonte: Altas de Desenvolvimento Humano.

Figura 17 - Evolução do IDH segundo Atlas de Desenvolvimento Humano.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano.
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Tabela 15 - Evolução do IDH conforme o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
IDH
1991
2000
2010
Renda
0,649
0,701
0,756
Longevidade
0,703
0,764
0,840
Educação
0,390
0,583
0,707
IDHM
0,562
0,678
0,766
IDH - Brasil
0,493
0,612
0,727
IDH - Rio Grande do Sul
0,542
0,664
0,746
IDH - Carazinho
0,562
0,678
0,766
Fonte: PNUD, 2015 (adaptado).

Figura 18 - Evolução do IDH de Carazinho conforme o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento.
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Fonte: PNUD, 2015 (adaptado).

O IDESE (Índice de Desenvolvimento Socioeconômico) é o índice sintético elaborado
pela FEE (Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser), que abrange um
conjunto amplo de indicadores socioeconômicos com o objetivo de mensurar o grau de
desenvolvimento dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, de seus municípios e dos
COREDES (Conselhos Regionais de Desenvolvimento). Este é inspirado no IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e
econômicos classificados em quatro blocos temáticos: educação, renda, saneamento e saúde
(FEE, 2011).
O IDESE varia de zero a um e permite classificar o Estado, os municípios ou os
COREDES em três níveis de desenvolvimento:


Baixo (índices até 0,499)
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Médio (entre 0,500 e 0,799)



Alto (entre 0,800 e 1,00).

O IDESE da Região da Produção classifica essa região com um índice médio,
demonstrando, assim, que estando Carazinho dentro do CONDEPRO é importante e
indispensável que o município invista na questão de saneamento, visando possibilitar maior
nível de desenvolvimento deste antigo “bloco temático”, hoje provavelmente contemplado pelo
Bloco Temático da Saúde, haja vista sua relação direta com saneamento.
Na Tabela 16 estão representados os indicadores para o bloco de saúde, sendo este o
maior dos indicadores verificados (0,788), educação (0,763) e renda (0,731). Na comparação
com os indicadores para todo o Estado, Carazinho apresenta um valor de desenvolvimento
médio, um pouco superior, porém abaixo do obtido pela média dos municípios do COREDE
Produção.

IDESE

Tabela 16 - Indicadores IDESE.
2008

2010

2012

Bloco saúde

0,797

0,804

0,788

Bloco renda

0,654

0,684

0,731

Bloco educação

0,692

0,726

0,763

Carazinho

0,715

0,738

0,761

Rio Grande do Sul

0,703

0,727

0,744

COREDE Produção

0,716

0,748

0,779

Fonte: FEE, 2015 (adaptado).

A mortalidade infantil (de crianças com menos de um ano de idade) no município passou
de 21 por mil nascidos vivos em 2000, para 12,2 por mil nascidos vivos em 2010. Em 1991, a
taxa era de 25,7 (dados apresentados na Tabela 10). Já na UF, a taxa era de 12,4 em 2010, de
16,7 em 2000 e 22,5 em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de
30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7
por mil nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos
objetivos de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade
infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a
esperança de vida ao nascer cresceu 4,6 anos na última década, passando de 70,9 anos em 2000,
para 75,4 anos em 2010. Em 1991, era de 67,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer
era de 73,9 anos em 2010, de 68,6 anos em 2000 e de 64,7 anos em 1991.
Quanto aos indicadores de escolaridade a proporção de crianças e jovens frequentando
ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da educação entre a população em
idade escolar do Estado e compõe o IDHM-E. No município, a proporção de crianças de 5 a 6
anos na escola era de 83,38%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13
anos frequentando os anos finais do ensino fundamental era de 90,60%; a proporção de jovens
de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 72,92% e a proporção de jovens de
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18 a 20 anos com ensino médio completo era de 54,79% (Tabela 17). Entre 1991 e 2010, essas
proporções aumentaram 36,13%, 24,98%, 36,38% e 38,45%, respectivamente.
O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da
população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma
criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18
anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 10,95 anos para 10,45 anos no Município, enquanto na
UF passou de 10,25 anos para 10,00 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de
10,86 anos no Município e de 10,25 anos na UF.
Também compõe o IDHM-E um indicador de escolaridade da população adulta, o
percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse
indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor
escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 45,46% para 62,06% no Município
e de 39,76% para 54,92% na UF. Em 1991, os percentuais eram de 34,63% no Município e
30,09% na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade,
4,89% eram analfabetos, 57,28% tinham o ensino fundamental completo, 39,40% possuíam o
ensino médio completo e 11,15%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são
11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%, respectivamente.
Tabela 17 - Evolução da escolaridade (%) no município de Carazinho, RS.
EDUCAÇÃO

1991

2000

2010

Crianças de 5 a 6 anos na escola

47,25

78,04

83,38

Crianças de 11 a 13 anos nos anos finais do ensino
fundamental, ou com ensino fundamental completo

65,62

82,32

90,60

Jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo

36,54

66,89

72,92

Jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo

16,34

36,72

54,79

Fonte: PNUD/ IPEA, 2015.

2.1.1.8 Perfil industrial
Carazinho apresentou crescimento significativo no início do Século XX, em função do
“ciclo da madeira”, da criação de gado muar e do plantio da erva-mate. Em função da
exploração da madeira, surgiu a fabricação de máquinas e acessórios para a indústria, que teve
seu auge das décadas de 1970 e 1980.
A região de Carazinho, não muito diferente de outras do Estado, caracterizava-se pela
ocupação privada e econômica da terra, pela mistura de relações produtivas entre uma
agricultura de alimentos, com características históricas do desenvolvimento da pecuária; pela
convivência de relações capitalistas não pacíficas com formas de produção não capitalistas;
pela renda da terra com as formas avançadas de apropriação capitalista e produtiva da terra;
pelo trabalho familiar do colono pequeno camponês com trabalho escravo e semiescravo de
caboclos nas estâncias pecuaristas; pela corrida desenfreada pela apropriação da terra por
pequenos camponeses descendentes de imigrantes (TEDESCO, 2005).
Ainda, a disputa por uma pecuária que relutava em subsistir sua atividade tradicional
pelo cultivo de cereais como o trigo e o milho, especificamente; pela destruição das matas pela
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indústria da madeira abrindo caminho para a produção do trigo, o aparecimento de moinhos, de
uma estrutura cooperativista e a criação de granjas, o dinamismo da suinocultura e a
consequente industrialização dos produtos derivados da suinocultura. Inicialmente baseada na
agropecuária, essa região desenvolveu, nas últimas décadas, um significativo parque industrial
onde predominam as indústrias de transformação agroalimentar.
O setor industrial de Carazinho, está ligado diretamente à agricultura, predominando as
indústrias de implementos agrícolas, facilitando a mecanização intensiva das lavouras. Existem
também indústrias de fundição, móveis, produtos suínos, formicidas, malhas, rações
serralheiras, carrocerias, artefatos de vime e inúmeras indústrias de materiais de construção
(BARROS, 2009). Segundo o autor, o setor industrial de Carazinho conta também com uma
das maiores unidades industriais de processamento de laticínios da América Latina, com uma
produção estimada em 1,5 milhão de litros por dia.
O comércio de Carazinho pode ser classificado de acordo com a formas de vendas
predominando o comércio varejista ou atacadista. A classe varejista conta com gêneros
alimentícios, vestuário, calçados, material óptico e fotográfico, bazar, eletrodomésticos,
ferragens, material de construção, mas ainda a classe atacadista oferece uma receita mais
significativa.
As transações comerciais da localidade não se limitam apenas a setores internos, embora
estes apresentam uma situação razoável, pois o Município exporta soja, trigo e implementos
agrícolas, importando produtos químicos e veículos.
Além disso a BR 386, também conhecida como Estrada da Produção, possibilita o
transporte da produção de grãos (soja e trigo) do Estado para Porto Alegre e também para outros
Estados, como Santa Catarina e Paraná. Já a BR 285, chamada Rodovia do Mercosul, é um
corredor de exportação entre os países do sul. Na confluência de ambas rodovias estão
implantados os distritos industriais Carlos Augusto Fritz e Iron Albuquerque.
Neste sentindo, por possuir o maior entroncamento rodoviário do Sul do Brasil e por ser
um dos maiores produtores e exportadores de soja do país, o município de Carazinho é uma
cidade em pleno desenvolvimento econômico.
Segundo dados do IBGE (2013) para o Produto Interno Bruto (Valor Adicionado), a
variável Indústria representa um valor de R$ 237.289.000,00 sendo que a Agropecuária
apresenta um valor de R$ 34.735.000,00 e a Prestação de Serviços de R$1.004.657.000,00.

2.1.1.9 Características urbanas

2.1.1.9.1 Evolução do núcleo urbano
A área urbana está localizada nas cotas elevadas do município com altitude
compreendida entre 582 e 603 metros acima do nível do mar, com altitude máxima no
município de 624 m. As coordenadas geográficas do marco zero (Av. Flores da Cunha esquina
com rua Pedro Vargas) são latitude sul 28º17’01” e longitude Oeste 52º47’27” (BOCORNY,
2006).
Ao ser criado o povoado, a área doada à capela Nosso Senhor Bom Jesus do Iguape
abrangia uma superfície de 1.590.934 m², com início na Travessa Oriental, ao Norte, Rua Bento
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Gonçalves ao Sul, Rua Felipe Camarão e Rua Sete de Setembro, no sentido Leste-Oeste, no
equivalente a 70 quarteirões. Os primeiros lotes foram distribuídos na periferia da praça central
e nas duas quadras do entorno. A construção da estrada de ferro em 1887, ensejou a abertura
das primeiras transversais e paralelas à Rua do Comércio. Na Rua das Tropas (atual Av. Pátria)
eram conduzidos os rebanhos bovinos e muares que cruzavam a localidade. Na primeira década
do Século XX existiam 150 casas no povoado; em 1903 a população era de 900 habitantes,
espalhados em 23 ruas e havia três praças (Brasil, atual Albino Hillebrand, Rio Grande do Sul,
atual Dr. Alfredo D’Amore e República, atual estabelecimento escolar) (BOCORNY, 2006),
situados conforme mapa elaborado por Antônio Xavier e Oliveira em 1904 (Figura 19).
Figura 19 - Mapa da povoação do município de Carazinho em 1904.

Fonte: Mattos, 1992.
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2.1.1.9.2 Traçado e expansão urbana
Em 1940 houve modificação na denominação das ruas da cidade, que apesar do
crescimento da população, adensou as edificações e poucos traçados de ruas foram aumentados.
No mesmo ano foram oficializadas a Vila Santo Antônio, formada ainda no século anterior, a
Vila Marcondes, posteriormente denominada Vila Oriental, a Vila Glória, arrabalde mais antigo
e as Vilas Operária, Albuquerque e Borghetti. As Vilas Peri e Fábio passaram a denominar-se
Vila Esperança e Vila Progresso, respectivamente, e a Vila Vargas foi denominada Vila
Floresta. Em 1941 foi oficializada a Vila Princesa, loteamento do sítio do potreiro da Fazenda
da Glória (BOCORNY, 2006).
De 1940 a 1970, Carazinho dobrou a população urbana, adensando a zona central e
expandindo a cidade em todos os sentidos, especialmente ao Sul em direção a Não-me-Toque.
Assim, originaram-se novos loteamentos, vilas e bairros, surgindo os Bairros Conceição,
Laranjal, Ouro Preto e Alvorada, e as Vilas Broecker, Winckler, Fey, Alegre, São Jorge, Lilia,
Aurora, São Miguel, Sassi, São Pedro, São João, Sommer, Dileta, Hípica, Pádua e Déa.
Na segunda metade da década de 1970, a cidade sediou o 2º Batalhão Rodoviário, com
aumento brusco de quase 10% na população, surgindo as duas vilas militares, a Vila Rica e o
Bairro Medianeira. Também foram urbanizados novos arrabaldes, como São Sebastião, Santa
Terezinha, Vila Sapo e Camaquã, e mais tarde Hípica II (depois Vila Nova) com diversos
loteamentos como Cohab, Nossa Senhora Aparecida, Residencial Planalto, Loteamento
Aeroclube, Passo da Areia, Vilas Sandri e Lucas e Loteamento Cantares. Surgiram, também,
diversos aglomerados clandestinos e de ocupação popular, bem como o bairro Profilurb em
1980. Em 2000, a cidade apresentava mais de 500 ruas (BOCORNY, 2006, p. 49-50).
O traçado urbano foi determinado tanto pelos antigos caminhos das tropas, que se
localizavam no espigão do divisor de águas das bacias do rio Jacuí e do rio da Várzea, quanto
pela localização da estrada de ferro, praticamente sobre as mesmas curvas de nível. Assim, a
partir do núcleo inicial no entorno da capela, depois igreja matriz, as demais urbanizações
organizaram-se de forma irregular e fragmentada, seguindo nas laterais do traçado da via férrea
e o caminho para Não-Me-Toque (Av. Flores da Cunha), do caminho para São Bento (Av.
Pátria). Posteriormente, a área urbana sofreu influência e limitação da BR 285 ao Sul e da BR
386 a Leste.
Os bairros de padrão médio e alto formados no processo de urbanização mais recente
ocuparam áreas mais elevadas, antigas chácaras ou áreas de vazios urbanos. Também mais
recentemente tem ocorrido a ocupação de assentamentos precários em áreas de fundo de vale
no entorno dos cursos d’água urbanos.
Em 2010, o território urbano municipal compreendia 40 bairros, loteamentos e vilas,
sendo dividido em 85 setores censitários urbanos, estabelecidos pelo IBGE. A área rural
dividia-se em 8 setores censitários, compreendendo dois distritos e demais comunidades. A
Tabela 18 apresenta a zona urbana dividida em setores censitários com a população existente
nos mesmos.
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Setor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tabela 18 - Habitantes por setores censitários de Carazinho, RS.
Ano 2010
População
Setor
População
Setor
População
774
526
528
30
59
573
761
647
31
60
628
465
753
32
61
665
793
654
33
62
548
806
724
34
63
554
625
675
35
64
1.155
907
911
36
65
712
1.065
819
37
66
517
996
701
38
67
481
558
859
39
68
988
795
658
40
69
694
917
674
41
70
964
887
893
42
71
993
1077
812
43
72
936
983
485
44
73
531
692
1.010
45
74
1.017
1.144
376
46
75
643
674
519
47
76
712
559
699
48
77
831
652
584
49
78
1.046
875
653
50
79
768
853
592
51
80
1.029
348
101
52
81
546
941
137
53
82
906
504
13
54
83
805
596
58
55
84
345
85
12
56
85
733
206
57
692
673
58

Fonte: IBGE, 2010.

2.1.1.9.3 Descrição das características intraurbanas
Atualmente o território do município encontra-se dividido entre zona rural e urbana,
sendo que dentro destas zonas existem outras subdivisões: a zona rural se divide em distritos e
a zona urbana em setores.
A sede municipal encontra-se na porção centro-leste no território municipal, tendo sua
macrozona urbana uma ocupação em área de aproximadamente 115 km², correspondendo a
17% da área total do município.
A zona urbana encontra-se dividida em cerca de 40 bairros ou setores urbanos, sendo
que a delimitação territorial dos setores não está estabelecida em legislação municipal
específica.
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Tendo em vista a diversidade desses bairros e setores em termos de área territorial,
população, densidade demográfica e diversidade morfológica, entende-se que futuramente seria
conveniente um estudo detalhado dos bairros, loteamentos e vilas descritas, para fins de
agrupamento e determinação de bairros no conceito mais amplo, com características comuns,
centralidades, equipamentos comunitários, estabelecimentos comerciais e de serviços, com
percursos para pedestres e veículos, redes e sistemas de infraestrutura organizada.
Na zona urbana, o Centro, especialmente no eixo da Av. Flores da Cunha, apresenta
maior consolidação, densidade construtiva e demográfica e os principais equipamentos urbanos
e setores comerciais e de serviços. No quadrante Noroeste, na Av. Pátria e ruas laterais,
encontra-se o segundo eixo consolidado e em processo de densificação e verticalização,
impulsionado pelo setor de serviços de saúde. A Norte, na extensão da Av. Flores da Cunha em
direção ao da rodovia BR-386, observa-se eixo em consolidação, margeado pelos Bairros Santo
Antônio e Boa Vista a Norte e Oriental a Sudeste. Na porção Sul, em direção ao trevo de acesso
da rodovia BR-285, o eixo da Av. Flores da Cunha alcança bairros consolidados e em
densificação e verticalização dispersa, como Vargas, Pádua, Glória e Princesa, com maior
centralidade na altura das Avenidas Polidoro Mendes e São Bento.
Destacam-se como áreas urbanas de padrão residencial mais elevado os Bairros Loeff,
Pádua, Sommer, parte Braganholo e parte do Floresta.
Nas áreas mais laterais e periféricas, observam-se bairros e loteamentos de padrão mais
baixo, com áreas de vazios urbanos, tipologias horizontais, padrões construtivos médios e
estabelecimentos comerciais e de serviços mais esparsos e equipamentos comunitários
dispersos. Em diversos bairros são observadas áreas de assentamento precário, especialmente
nas proximidades de córregos, banhados e da ferrovia.
Para fins de descrição no Plano Municipal de Saneamento Básico, as informações sobre
as características intraurbanas mais específicas dos bairros foram organizadas em consonância
com os setores censitários delimitados pelo IBGE em 2010, com mapeamentos da malha urbana
e com base em levantamentos de campo. Ressalva-se que foi mantida a identidade na
denominação usual, mesmo resultando em áreas com diversidade de área e demografia. Esta
caracterização preliminar destaca aspectos demográficos, econômicos, físico-territoriais e da
estrutura urbana própria de cada bairro, descritos a seguir e complementados pelo mapa da
Figura 20 e pela Tabela 19.
01 – Centro: constitui o centro histórico e comercial da cidade, formado ao longo da
Av. Flores da Cunha, ao redor da Praça Albino Hildebrant, da estação ferroviária, ao longo da
ferrovia e nas quadras adjacentes. Caracteriza-se por ser a principal centralidade urbana, com
uso comercial, residencial e misto, geralmente com funções de comércio, serviços e
institucionais, em edificações específicas (Prefeitura Municipal e outras) ou na parte térrea das
edificações de uso misto das avenidas e ruas principais. Dispõe de infraestrutura consolidada,
com redes de abastecimento, serviços e transporte coletivo. Apresenta densificação e
verticalização dispersa na Av. Flores da Cunha e mais significativa no eixo formado pela Av.
Pátria, ao longo das ruas Pedro Vargas, Alexandre da Motta, Barão de Antonina e com usos de
serviços de saúde na av. Pátria e adjacências. As regiões das bordas do Centro apresentam perfil
predominante residencial, mas com estabelecimentos de comércio e serviço de pequeno e médio
porte, com tipologias horizontais ou de baixo número de pavimentos. Apresenta diversas
edificações residenciais e comerciais de valor patrimonial arquitetônico. Com uma população
estimada em 2010 de 7.139 habitantes, em 3.170 domicílios, o setor é o mais populoso,
abrigando 12,2 % da população urbana e com maior densidade demográfica variando entre
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3.248 e 8.105 hab./km² (IBGE, 2010). Conforme o zoneamento do Plano Diretor, abrange ZCS
1, ZCS 2, e ZEIS.
02 – Santo Antônio: localiza-se adjacente ao centro, na porção nordeste, sendo limitado
a sudeste pela Av. Flores da Cunha e ferrovia. Temo como vias principais as ruas José Antônio
Barlete, Marcílio Dias e Castro Alves, em cuja continuidade pela rua dos Pinheiros tem-se
acesso ao Cemitério Bom Jesus localizado nos limites do perímetro urbano. Apresenta uso
comercial, institucional (Câmara de Vereadores e outros) e misto na Av. Flores da Cunha e vias
principais. Nas quadras internas predomina o uso residencial de padrão médio alto, médio e
baixo. Como equipamento apresenta estádio de futebol, presídio, escolas, igrejas e unidade de
saúde e transporte coletivo. Apresenta uma população estimada em 2010 de 2.363 habitantes,
em 855 domicílios, urbanização mais consolidada e em densificação e expansão pela abertura
de novos loteamentos na sua porção noroeste. Conforme o zoneamento do Plano Diretor,
abrange ZCS 1, ZCS 2, ZR1 e ZEIS.
03 – São Pedro: localiza-se adjacente ao Santo Antônio, na porção nordeste,
abrangendo também área denominada São João, sendo limitado a sudeste pela Av. Flores da
Cunha, na qual apresenta uso comercial e misto. Como vias de acesso e principais as ruas Bispo
Laranjeiras, Duque de Caxias e Cristóvão Colombo, sendo que a Rua General Cassal Marins
Brum interliga com a rodovia BR-386. Na sua parte interna predomina o uso residencial de
padrão médio e médio baixo, comércio e serviços de pequeno porte, empresa de logística e
transporte de grande porte. Com uma população estimada em 2010 de 1.241 habitantes, em 512
domicílios, apresenta urbanização regular consolidada e transporte coletivo. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor, abrange CCS 1, CCS2, ZR1 e ZEIS.
04 – Camaquã: localiza-se no interstício entre o Bairro Santo Antônio e o Bairro São
Pedro, com acesso pela Rua José Antônio Barlete. Na sua parte interna predomina o uso
residencial de padrão médio baixo e baixo, comércio e serviços de pequeno porte. Apresenta
uma população estimada em 2010 de 712 habitantes, em 246 domicílios, urbanização pouco
consolidada e infraestrutura regular e transporte coletivo. Conforme o zoneamento do Plano
Diretor abrange CCS2, ZR1 e ZEIS.
05 – Boa Vista: localiza-se adjacente ao São Pedro, na porção limite leste da área
urbanizada, sendo limitado pela Av. Flores da Cunha a sudeste e pela rodovia BR-386 a
nordeste, tendo o trevo de acesso rodoviário principal leste da cidade. Apresenta uso comercial
e misto na Av. Flores da Cunha, ginásio esportivo e uso residencial de padrão médio baixo e
baixo nas quadras interiores, com vazios urbanos. Como equipamentos urbanos destacam-se a
Estação Rodoviária e o Patronato Santo Antônio. Na rodovia localizam-se estabelecimentos de
serviços de apoio, transporte e logística. Apresenta uma população estimada em 2010 de 481
habitantes, em 182 domicílios, urbanização pouco consolidada e infraestrutura regular e
transporte coletivo. De acordo com o zoneamento do Plano Diretor, abrange CCS 1, CCS2,
ZR1 e CPU.
06 – São Lucas: localiza-se distante da malha urbana, com acesso pela rodovia BR 286,
sendo área de habitação subnormal e de interesse social, com precariedade urbana. Observamse dois núcleos, sendo um denominado Vila Hert, com acesso pela rua Fortunato Sandri e outro
denominado São Lucas, com acesso direto pela rodovia, bem como domicílios dispersos ao
longo da rodovia e adjacências. Apresenta nas quadras internas uso residencial
predominantemente de padrão baixo e subnormal e uso misto de comércio e serviços de
pequeno porte, com escola de educação infantil. Na borda da rodovia, estabelecimentos
industriais e de serviços de porte médio. Apresenta uma população estimada em 2010 de 941
habitantes, em 316 domicílios, urbanização pouco consolidada, infraestrutura precária e
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transporte coletivo. Conforme zoneamento do Plano Diretor, abrange CCS2, ZR1, CPU e ZEIS
2.
07 – Oriental: localiza-se no limite sul-nordeste da área urbana sendo limitado pela Av.
Flores da Cunha a noroeste, pela rodovia BR 386 a nordeste e por vazio urbano a sudeste. É
cortado pela ferrovia, próximo ao trevo de acesso rodoviário principal leste da cidade. Bairro
em consolidação e qualificação, apresenta uso misto comercial e de serviços nas vias principais,
uso residencial de padrão médio nas quadras interiores, alguns estabelecimentos comerciais e
de serviços de médio porte, estabelecimentos de ensino superior, fundamental e infantil, igreja
e salão comunitário, além de escola religiosa. Apresenta processo de densificação urbana, com
novas edificações multifamiliares de pequeno porte, unidades isoladas e condomínio de
habitação de interesse social, apresenta área de assentamento precário. Entre a ferrovia e a
avenida principal localizam-se silo e estabelecimentos comerciais e de serviços de grande porte.
Apresenta uma população estimada em 2010 de 3.321 habitantes, em 1.397 domicílios,
urbanização parcialmente consolidada, infraestrutura regular e transporte coletivo. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor, abrange CCS1, CCS2, ZR1, ZR2, ZET, CPU e ZEIS 2.
08 – Loeff: localiza-se na porção leste da área urbana, adjacente aos bairros Oriental a
nordeste e Braganholo a sudoeste, limitado a noroeste pela Av. Flores da Cunha e ferrovia e a
leste por vazio urbano com áreas de agricultura. Bairro consolidado, nas quadras internas uso
residencial predominante, com habitações de padrão médio, médio alto e alto, e comércio de
pequeno porte. Na borda da Av. Flores da Cunha, predomina o uso comercial, de serviços e
misto, com edificações térreas ou de dois pavimentos. Apresenta quadras com vazios urbanos
e em processo de expansão da área urbanizada com novos loteamentos, tendo áreas de mata
nativa na porção sul-sudeste. Apresenta uma população estimada em 2010 de 993 habitantes,
em 343 domicílios, urbanização e infraestrutura regular, com transporte coletivo apenas nas
bordas Av. Flores da Cunha e Rua Bernardo Paz. Conforme o zoneamento do Plano Diretor
abrange ZCS1, CCS2, ZR1, ZR2, CCS2.
09 – Bragagnolo: localiza-se adjacente ao Centro e ao Loeff, a sudeste pelo Medianeira
e a sudoeste pelo Santo Antônio, limitado pela Av. Flores da Cunha e ferrovia, incluindo o
loteamento Déa. Bairro consolidado, nas quadras internas uso residencial predominante com
habitações de padrão médio e médio baixo, e comércio e serviços de pequeno porte. Na borda
da Av. Flores da Cunha, uso comercial de serviços e misto, com edificações horizontais e
verticalizadas, em processo de densificação. Dispõe de capela, praça e área de mata nativa no
limite com o Bairro Loeff. Apresenta uma população estimada em 2010 de 936 habitantes, em
335 domicílios, urbanização e infraestrutura regular, transporte coletivo na rua Bernardo Paz
articulando o Centro com a Medianeira. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange
ZCS1, CCS2, ZR1.
10 – Medianeira: localiza-se adjacente ao Centro a noroeste, Bairro Bragagnolo a leste,
Vila Rica a sudoeste e vazio urbano a sudeste. Acesso principal pela rua Bernardo Paz. Bairro
consolidado, com uso residencial predominante com habitações de padrão médio, médio baixo
e baixo, comércio e serviços de pequeno porte. Iniciou-se com núcleo habitacional militar.
Apresenta grande área de clubes privados de lazer e serviços e equipamentos comunitários,
unidade de saúde, igreja e escola de ensino fundamental. Apresenta área com cerca de 100
habitações subnormais, assentamento precário em área de risco em borda de córrego. Apresenta
uma população estimada em 2010 de 1.442 habitantes, 516 domicílios, urbanização e
infraestrutura regular e precária, com transporte coletivo na rua Bernardo Paz. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1, ZR2, ZRL, ZEIS 2.
11 – Vila Rica: localiza-se a sudeste do centro, limitando-se com Medianeira a nordeste,
Aurora e Central a noroeste, Winckler a sudoeste e vazio urbano com área de campos a sudeste.
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Acesso pelas ruas Siqueira Campos e Henrique Teodoro Shultz. Bairro parcialmente
consolidado com uso residencial predominante de habitações de padrão médio baixo e baixo,
área de habitação subnormal em borda de sanga (APP), comércio e serviços de pequeno porte.
Apresenta escola, igrejas, praça, estabelecimento de saúde e a Secretaria de Obras do
Município. Apresenta população estimada em 2010 em 2.359 habitantes e 609 domicílios.
Urbanização regular e precária, vazios urbanos, infraestrutura regular a precária, transporte
coletivo. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1, ZR2 e ZEIS 2.
12 – Aurora: localiza-se entre o Centro a noroeste, Medianeira (lateral do Grêmio
Aquático Carazinhense) a nordeste, Vila Rica a sudeste e Central a sudoeste. Acessos pelas ruas
15 de novembro e 20 de setembro. Bairro parcialmente consolidado, com uso residencial
predominante com habitações de padrão médio baixo e baixo, lotes vazios, área com habitações
subnormais em borda de sanga (APP), poucos estabelecimentos de serviço e comércio de
pequeno porte. Apresenta população estimada em 2010 de 712 habitantes, 252 domicílios,
urbanização e infraestrutura regular e precária. Conforme o zoneamento do Plano Diretor
abrange ZCS1, ZR1, CCS2 e ZEIS 2.
13 – Central: localiza-se adjacente ao Aurora a nordeste, Princesa a noroeste, Vila Rica
e Winckler a sudeste, Operária a sudoeste, cortado por sanga. Acesso pelas ruas Charruas e
Siqueira Campos, bairro parcialmente consolidado com uso residencial predominante de
habitações de padrão médio baixo e baixo, área de assentamento precário com cerca de 146
habitações subnormais ao longo de córrego e APP, comércio e serviços de pequeno porte.
Dispõe de escola de ensino fundamental, escola de ensino médio e igreja. Apresenta população
estimada em 2010 em 1587 habitantes, em 533 domicílios, urbanização e infraestrutura regular
e precária, transporte coletivo nos limites. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange
ZR1, CCS2 e ZEIS 2.
14 - Princesa: localiza-se no prolongamento do Centro na porção sul-leste da Av. Flores
da Cunha, limitada pelo Centro a nordeste, Pádua e Vargas a noroeste, Operária a sudoeste e
Central a sudeste. Acesso pela Av. Flores da Cunha e limitada pela Rua Itararé e ferrovia. Bairro
antigo e consolidado, com uso comercial e serviços nas quadras da borda da Av. Flores da
Cunha, mas quadras interiores uso residencial de padrão misto, alto, médio e baixo,
estabelecimentos de comércio, serviços e indústrias de pequeno e médio porte, alguns vazios
urbanos. Dispõe de escolas de ensino fundamental e médio, área de mata nativa denominada
Parque Sabiá e praça. Apresenta população estimada em 2010 em 1046 habitantes, 404
domicílios, urbanização e infraestrutura regular e precária, transporte coletivo nas vias
limítrofes e internas. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange ZCS1, ZCS2, ZRL.
15 – Operária: localiza-se no prolongamento sul da área do Centro, limitando-se com
os bairros Princesa e Central ao norte, Winckler a sudeste, Broecker e Laranjal a sudoeste e
Sassi a oeste. Bairro consolidado nas bordas, também denominado Borghetti, limitado pela Av.
Flores da Cunha e ruas Anchieta, São Tomé, Vera Cruz, Coroados e Humberto de Campos.
Predomina uso comercial e de serviços ao longo da Av. Flores da Cunha e vias principais,
estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte. Nas quadras internas, uso residencial de
padrão médio alto, médio e baixo e estabelecimentos de comércio e serviços e alguns vazios
urbanos. Apresenta área de assentamento precário no limite com o Bairro Central. Dispõe de
escola e estabelecimento de saúde. Apresenta população estimada em 2010 em 1730 habitantes,
em 622 domicílios, urbanização e infraestrutura regular e precária, transporte coletivo nas vias
dos limites. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS1, ZR1, ZCS2 e ZEIS 2.
16 – Winckler: localiza-se na porção intermediária entre os bairros Operária a noroeste,
Laranjal e Ouro Preto a sul, Vila Rica a nordeste e Esperança a sudeste com acesso e limites
pela Av. Flores da Cunha e ruas Anchieta, Felix Guerra e Henrique Teodoro Schultz. Bairro
67

parcialmente consolidado nas vias principais e com lotes e quadras vazios na parte interna. Nas
quadras internas predomina o uso residencial de padrão médio e baixo, estabelecimentos de
comércio e serviço nas vias principais. Apresenta área de assentamento precário no limite com
os bairros Esperança e Ouro Preto, cerca de 100 unidades em área de risco de APP, em córrego
e banhado. Dispõe de escola de ensino fundamental. Apresenta população estimada em 2010
em 1.405 habitantes, em 506 domicílios, urbanização e infraestrutura regular e precária,
transporte coletivo nas vias dos limites. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange
ZCS1, ZR1 e ZEIS 2.
17 – Esperança: localiza-se na porção leste do Bairro Ouro Preto, limitado por este,
pelo Winckler a nordeste, e por vazio urbano a leste. Bairro não consolidado, predominância
de uso residencial de padrão médio baixo, baixo e habitações subnormais em área de risco nas
bordas de córrego e banhado. Apresenta população estimada em 2010 em 805 habitantes em
262 domicílios, urbanização e infraestrutura precárias, transporte coletivo nos limites.
Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR2 e ZEIS 2.
18 – Ouro Preto: localiza-se na parte sudeste da área urbana, limitado pelos bairros
Winckler e Esperança a norte, Laranjal a oeste, rodovia BR 285 a sul e por vazio urbano a leste.
Bairro parcialmente consolidado, predominância de uso residencial de padrão médio, médio
baixo, baixo e habitações subnormais nos limites com o Esperança, uso comercial e de serviços
esparsos de pequeno e médio porte. Usos comercial e de serviços de maior porte na borda da
rodovia BR 285 e da Av. Flores da Cunha. Dispõe de estabelecimento de saúde, escola, igreja
e praça. Apresenta população estimada em 2010 em 2.642 habitantes em 889 domicílios,
urbanização e infraestrutura regular e precária, transporte coletivo na Rua Leonel Rocha.
Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS1, CCS2, CPU, ZR1 e ZEIS 2.
19 – Laranjal: localiza-se próximo ao trevo norte de acesso aos municípios vizinhos e
região pelas rodovias RS 142 e BR 285, com a qual limita-se a sudoeste; limita-se pelos bairros
Ouro Preto a sul e leste, Wincker a norte, Broecker e Conceição a oeste. Bairro consolidado,
nas quadras internas predominância de uso residencial de padrão médio e médio baixo, nas
quadras próximas a Av. Flores da Cunha, uso comercial, de serviços e misto, estabelecimentos
de pequeno, médio e grande porte. Apresenta áreas de assentamento precário em áreas de
vulnerabilidade próximo a córrego e áreas de vazio urbano. Dispõe de escola, igrejas e salão
comunitário. Apresenta população estimada em 2010 em 2.037 habitantes, em 722 domicílios,
urbanização consolidada na Av. Flores da Cunha, e urbanização regular e precária em quadras
internas, infraestrutura consolidada e precária, transporte coletivo na Av. Flores da Cunha.
Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS1, CCS2, CPU, ZR1 e ZEIS 2.
20 - Alegre e São Sebastião: localiza-se próximo ao trevo norte de acesso aos
municípios vizinhos e região pelas rodovias RS 142, com a qual se limita a oeste e BR 285,
com a qual se limita a nordeste. Bairro periférico e isolado em duas áreas denominadas Alegre
e São Sebastião, urbanização e infraestrutura consolidada nas rodovias e regular e precária nas
quadras internas. Uso comercial e serviços de médio e grande porte, ligados à área de transporte
e logística nas rodovias, uso residencial de padrão baixo e assentamento precário nas áreas
internas. Apresenta população estimada em 2010 de 653 habitantes em 226 domicílios.
Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CPU, ZPA e ZEIS 2.
21 - Cantares e Aeroclube: localiza-se na parte sul da área urbana, próximo ao
Aeroclube de Carazinho (aeroporto), limitado a leste pela Av. Flores da Cunha (rodovia
estadual RS 142 ligando Carazinho a Não-Me-Toque), a sul por área não urbanizada e a
sudoeste pelo Bairro Santa Terezinha. Bairro periférico de urbanização mais recente e em
consolidação nas bordas das rodovias e regular nas quadras internas. Uso comercial e serviços
de médio e grande porte, ligados à área de transporte e logística nas rodovias, uso residencial
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de padrão baixo e conjunto habitacional Planalto nas áreas internas. Escola, praça e
estabelecimento de saúde em construção, infraestrutura regular, transporte coletivo. Apresenta
população estimada em 2010 de 1.606 habitantes, em 534 domicílios. Conforme o zoneamento
do Plano Diretor abrange CPU, ZPA e ZEIS 2.
22 - Fey: localiza-se próximo ao trevo de acesso norte aos municípios vizinhos e região
pelas rodovias RS 142, com a qual se limita a sudoeste e BR 285, com a qual se limita a
nordeste. Bairro em consolidação, infraestrutura regular, dispõe de escolas e unidade de saúde.
Uso comercial e serviços de médio e grande porte, ligados à área de transporte e logística nas
bordas das rodovias, uso residencial de padrão médio e baixo, condomínio de interesse social
nas quadras internas. Apresenta população estimada em 2010 de 1.139 habitantes, em 412
domicílios, infraestrutura regular e precária, transporte coletivo nas vias limites. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor abrange CPU, ZPA e ZEIS 2.
23 - Santa Terezinha: localiza-se adjacente aos bairros Fey e Cantares, com o qual se
limita a nordeste, com a rodovia BR 285 a norte, próximo ao Aeroclube a oeste e áreas de vazio
urbano a sul. Bairro em consolidação, infraestrutura regular e precária, dispõe de escola. Uso
residencial de padrão médio e baixo nas quadras internas e assentamento precário em área de
vulnerabilidade ambiental. Apresenta população estimada em 2010 de 793 habitantes, em 256
domicílios, infraestrutura regular e precária, transporte coletivo nas vias limite. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor abrange CPU, ZPA e ZEIS 2 e ZA.
24 - São Jorge: localizado na parte sul da área urbana, limitado ao sul e a sudeste pela
BR 285 (ligando a Passo Fundo e Santa Bárbara do Sul), a oeste por área de vulnerabilidade
ambiental do arroio Passo da Areia, a norte pelo Bairro Conceição e a leste pelo Laranjal. Uso
predominante residencial de padrão médio baixo e baixo, incluindo o Núcleo Habitacional
Passo da Areia e o condomínio habitacional Aldeia do Minuano em construção; uso comercial
e de serviços de pequeno e médio porte, escolas, capela e centro comunitário. Bairro em
consolidação, grande área de vazio urbano a oeste, proximidade do córrego Passo da Areia.
Infraestrutura regular e precária, transporte coletivo. Apresenta em 2010 população estimada
em 1.182 habitantes em 396 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange
CPU, CCS2, ZR1 e ZEIS 2.
25 - Conceição: localiza-se na parte sudoeste da área urbana, limitado a norte pelos
bairros Broecker e Alvorada, a leste pelo Bairro Laranjal, a sul pelo Bairro São Jorge e a oeste
por vazio urbano. Uso predominante residencial de padrão médio baixo e baixo, uso comercial
e de serviços de pequeno e médio porte esparso, escola, estabelecimento de saúde, igrejas.
Bairro parcialmente consolidado, infraestrutura regular, transporte coletivo. Apresenta
população estimada em 2010 de 625 habitantes, em 234 domicílios. Conforme o zoneamento
do Plano Diretor abrange CCS2 e ZR1.
26 - Broecker (e Alvorada): localiza-se na parte sudoeste da área urbana, incluindo
área denominada Alvorada, limitado a norte pelos bairros Sassi e Operária e a leste e sul
Laranjal e Conceição e vazio urbano, e a oeste São Miguel. Uso residencial de padrão médio e
médio baixo, comércio e serviços de pequeno e médio porte esparsos, área de assentamento
precário próximo a vazio urbano. Bairro parcialmente consolidado, infraestrutura regular e
precária, transporte coletivo. Apresenta população estimada em 2010 de 1.433 habitantes, em
536 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS1, CCS2, ZR1 e ZEIS
2.
27 - São Miguel: localiza-se na parte oeste da área urbana, adjacente e limitado a leste
pelo Bairro Sassi, a norte pela ferrovia e Bairro Fábio, a sul pelo Broecker (Alvorada) e a oeste
por vazio urbano e Cemitério da Glória. Bairro em consolidação, uso predominante residencial
de médio e baixo padrão, comércio e serviços esparsos, área de assentamento precário próximo
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a vazio urbano. Apresenta população estimada em 2010 de 1.065 habitantes, em 359
domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange ZR1 e ZEIS 2.
28 - Sassi: localiza-se na parte oeste da área urbana, adjacente e cortado pela ferrovia,
limitado a norte pelo Glória, a Oeste pelo Fábio e São Miguel, a leste Operária (Av. Flores da
Cunha) e a sul Broecker e Alvorada. Bairro consolidado na Av. Flores da Cunha e via de acesso,
comércio e serviços de médio porte, uso residencial de padrão médio nas quadras internas,
assentamento precário próximo a córrego. Unidade de recebimento de grãos e comércio de
grande porte próximo à ferrovia, com área de vazio urbano, estabelecimento de assistência para
idosos, estabelecimento de saúde, clube. Apresenta população estimada em 2010 de 996
habitantes, em 339 domicílios. Conforme zoneamento do Plano Diretor abrange ZCS2, ZR1 e
ZEIS 2.
29 - Fábio: localiza-se na parte oeste da área urbana, adjacente à ferrovia, limitado a
norte pelo Glória, a noroeste pelo Hípica e a sul pelo Sassi. Bairro parcialmente consolidado,
comércio e serviços de pequeno porte e esparso, uso residencial de padrão médio baixo nas
quadras internas, área de assentamento precário nas proximidades da ferrovia. Dispõe de
unidade de saúde e escola, infraestrutura regular e precária, transporte coletivo. Apresenta
população estimada em 2010 de 1.150 habitantes, em 414 domicílios. Conforme o zoneamento
do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1, ZEIC e ZEIS 2.
30 - Hípica: localiza-se adjacente ao Bairro Fábio, incluindo áreas denominas Nossa
Senhora Aparecida e Lindóia. Limita-se ao norte com Floresta (Filadélfia), a oeste e sul com
vazio urbano limitado pela ferrovia e leste com Fábio e Glória. Bairro parcialmente
consolidado, uso residencial de padrão médio baixo e baixo, área de assentamento precário ao
longo da ferrovia e em quadras internas. Contém o equipamento de lazer Jóquei Clube
Carazinhense (cancha reta) e escola. Apresenta população estimada em 2010 de 1.780
habitantes, em 613 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1,
ZEIC e ZEIS2.
31 - Glória: localiza-se no centro oeste da área urbana, adjacente ao Pádua, limitado
por este a norte, a sul pelo Sassi e Fábio, a leste pela ferrovia e Princesa e a noroeste pelo Hípica.
Bairro consolidado e tradicional, uso comercial e serviços intenso na Av. São Bento,
estabelecimentos atacadistas, uso residencial de padrão alto, médio e baixo nas quadras
internas, área de assentamento precário nos limites com o Bairro Hípica. Dispõe de escola,
igreja, praça, campo de esportes, infraestrutura regular e transporte coletivo. Apresenta
população estimada em 2010 de 2.386 habitantes, em 895 domicílios. Conforme o zoneamento
do Plano Diretor abrange ZCS1, ZCS2, ZR1 e ZEIS2.
32 - Pádua: localiza-se no centro oeste da área urbana, adjacente ao Glória, limitado
por este a sudoeste, a norte pelo Vargas, a leste pela ferrovia e Princesa. Bairro consolidado e
tradicional, uso comercial e de serviços mais denso na av. Flores da Cunha e Av. São Bento,
sede de empresa de transporte, uso residencial de padrão alto e médio nas quadras internas, área
de assentamento precário nos limites com o Bairro Hípica. Dispõe de escolas, igreja, salão
comunitário, praça, infraestrutura regular e precária, transporte coletivo. Apresenta população
estimada em 2010 de 559 habitantes, em 217 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano
Diretor abrange ZCS1, ZCS2.
33 - Vargas: localiza-se no centro oeste da área urbana, adjacente ao Centro e Pádua,
limitado por este e pelo Glória a sudoeste, pelo Centro a nordeste, pela Av. Flores da Cunha e
Bairro Princesa a sudeste e Av. Pátria e Bairro Sommer a norte, e Dileta a oeste. Bairro
consolidado com infraestrutura regular nas proximidades do centro, em processo de
densificação, apresenta área de vazio nas quadras próximas à Av. Pátria. Predominância de uso
residencial de padrão alto e médio alto nas áreas mais elevadas, padrão médio e baixo,
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assentamento precário em áreas de vulnerabilidade ambiental próxima a córrego. Apresenta uso
comercial e de serviços denso nas avenidas Flores da Cunha e Polidoro de Albuquerque e
dispersos nas quadras internas, infraestrutura regular e transporte coletivo. Localiza-se neste
bairro a Estação de Tratamento de Água da Corsan. Apresenta população estimada em 2010 de
1.137 habitantes, em 453 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange ZCS1,
ZCS2 e ZEIS2.
34 - Floresta: localiza-se na porção oeste da área urbana, incluindo Filadélfia, limitado
pela Av. São Bento e Bairro Hípica a sul, Glória a sudeste e Dileta e Brandina a leste, vazio
urbano e ferrovia a oeste e norte. Bairro periférico em consolidação, com diversidade tipológica,
residências de padrão alto, médio, médio baixo e assentamentos precários em área de
vulnerabilidade ambiental, condomínio de habitações de interesse social em construção. Uso
comercial e de serviços nos eixos da Rua Rio Negro, prolongamento da Av. Polidoro de
Albuquerque e de acesso ao centro. Dispõe de escola e estabelecimento de saúde, infraestrutura
regular e precária, transporte coletivo. Apresenta população estimada em 2010 de 3.204
habitantes, em 1.073 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1
e ZEIS 2.
35 - Brandina: localiza-se na parte noroeste da área urbana, no interstício entre o bairro
Floresta e o Dileta, abrangendo área no prolongamento da Av. Pátria, proximidade de vazios
urbanos periféricos. Trata-se de área de assentamento precário, de alta densidade demográfica,
localizado em área de vulnerabilidade ambiental, infraestrutura precária, transporte coletivo.
Apresenta população estimada em 2010 de 1.040 habitantes, em 319 domicílios. Conforme o
zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1 e ZEIS 2.
36 - Dileta: localiza-se na parte noroeste da área urbana entre Brandina a oeste e Vargas
a leste, pelo prolongamento da Av. Pátria, pelo Bairro Sommer e vazio urbano a norte. Bairro
em consolidação, com predomínio de uso residencial de padrão baixo, vazios urbanos e área de
assentamento precário, infraestrutura precária, transporte coletivo. Apresenta população
estimada em 2010 de 812 habitantes, em 239 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano
Diretor abrange CCS2, ZR1, ZCS2 e ZEIS 2.
37 - Sommer: localiza-se na parte noroeste do Centro, no prolongamento da Av. Pátria,
limitado por esta e pelos bairros Dileta e Vargas ao sul, pelo Centro a sudeste e por vazio urbano
a norte. Bairro consolidado e em densificação e verticalização nas bordas da Av. Pátria e em
consolidação e expansão nas quadras periféricas. Uso comercial e de serviços predominantes
de saúde na borda da Av. Pátria, proximidade com o Hospital de Caridade, uso residencial de
alto e médio padrão nas quadras internas. Dispõe de estabelecimentos de saúde, praça, escola,
sede da Eletrocar e Hospital Unimed em construção na adjacência oeste, infraestrutura regular
e precária, transporte coletivo. Apresenta população estimada em 2010 de 1.728 habitantes, em
657 domicílios. Conforme o zoneamento do Plano Diretor abrange CCS2, ZR1, ZCS2 e ZEIS
2.
38 - Distritos Industriais (Carlos Augusto Fritz e Industrial Iron Albuquerque):
localizam-se nas proximidades do trevo de intersecção das rodovias BR 285 e BR 386 (trevo
da Bandeira), apresentando plano diretor e urbanização específica com lotes de grandes
dimensões. Uso industrial e comercial de grande porte, infraestrutura regular. Há previsão de
ampliação das áreas. Nas proximidades localiza-se escola agrícola em área de interesse
comunitário.
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Figura 20 - Mapa da delimitação territorial urbana com base nos setores censitários de Carazinho, RS.
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Tabela 19 - População, domicílios e densidade conforme delimitação territorial de bairros com
base nos setores censitários de Carazinho, RS (base 2010).
Pop.
Densidade
Item
Bairro ou localidade
Setores População
Domicílios
urbana
média
Censitários
Hab.
%
Unidades
hab./km²
1
774
1,3
410
8.105,48
2
573
1
230
3.248,39
3
628
1,1
234
4.291,32
4
665
1,1
333
6.316,90
5
548
0,9
221
4.981,18
20
831
1,4
300
4.765,02
Centro
1
58
673
1,2
337
7.316,40
59
528
0,9
228
4.071,06
60
647
1,1
303
4.325,82
61
753
1,3
330
6.186,43
76
519
0,9
244
3.809,29
Total estimado no
7.139
12,2
3.170
5.219,75
bairro
6
554
1
204
3.315,70
7
1155
2
366
4.439,41
Santo Antônio
2
62
654
1,1
285
5.426,44
Total estimado no
2.363
4,1
855
4.393,85
bairro
9
517
0,9
244
4.306,90
São Pedro
(São João)
63
724
1,2
268
4.944,61
3
Total estimado no
1.241
2,1
512
4.625,76
bairro
8
712
1,2
246
2.925,33
Camaquã
4
Total estimado no
712
1,2
246
2.925,33
bairro
10
481
0,8
182
1.268,72
Boa Vista
5
Total estimado no
481
0,8
182
1.268,72
bairro
53
941
1,6
316
167,99 *
São Lucas (Vila Hert)
6
Total estimado no
941
1,6
316
167,99 *
bairro
11
988
1,7
382
2.995,24
12
694
1,2
240
4.861,71
13
964
1,7
347
6.053,64
Oriental
7
64
675
1,2
244
7.974,70
54
504
0,9
184
27,24
Total estimado no
3.825
6,7
1.397
4.382,51
bairro

8
9

Loeff
Total estimado no
bairro
Bragagnolo (Dea)

14

15

73

993

1,7

343

957,1*

993

1,7

343

957,1*

936

1,6

335

2.472,59

Item

Bairro ou localidade

Setores

População

Censitários

Hab.

Total estimado no
bairro
Medianeira
10

Total estimado no
bairro
Vila Rica

11

12

13

14

15

16

17

16
65

17
18
77

Total estimado no
bairro
Aurora
Total estimado no
bairro

19

Central

22
66

Total estimado no
bairro
Princesa
Total estimado no
bairro

21

Operária

23
67

Total estimado no
bairro
Winckler
(Lilia)
Total estimado no
bairro
Esperança
Total estimado no
bairro
Ouro Preto

18

24
68

26

25
27
28
69

Total estimado no
bairro
Laranjal
19

20
21

29
31
78

Total estimado no
bairro
São Sebastião (Alegre)
Total estimado no
bairro
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Cantares (Aeroclube)

55
74

74

Pop.
Domicílios
urbana
%
Unidades

Densidade
média
hab./km²

936

1,6

335

2.472,59

531
911

0,9
1,6

198
318

2.057,14
2.992,82

1.442

2,5

516

2.524,98

1.017
643
699

1,7
1,1
1,2

340
22
247

4.952,35
2.916,84
4.261,34

2.359

4,0

609

4.043,51

712

1,2

252

4.521,09

712

1,2

252

4.521,09

768
819

1,3
1,4

264
269

5.361,03
8.198,03

1.587

2,7

533

6.779,53

1046

1,8

404

2.391,63

1046

1,8

404

2.391,63

1.029
701

1,8
1,2

375
247

3.921,96
2.621,69

1.730

3,0

622

3.271,83

546
859

0,9
1,5

199
307

3.098,26
3.728,95

1.405

2,4

506

3.413,61

805

1,4

262

7.622,31

805

1,4

262

7.622,31

906
345
733
658

1,6
0,6
1,3
1,1

312
120
257
200

2.953,55
2.759,62
3.148,52
7.389,52

2.642

4,6

889

4.062,80

692
761
584

1,2
1,3
1,0

267
237
218

3.399,81
2.959,81
3.985,72

2.037

3,5

722

3.448,45

653

1,1

226

915,92*

653

1,1

226

915,92*

596
1010

1,0
1,7

190
344

1.056,85
607,19*

Item

Bairro ou localidade

Setores

População

Censitários

Hab.

Total estimado no
bairro
Fey
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Total estimado no
bairro
Santa Terezinha
Total estimado no
bairro
São Jorge
(Passo d'Areia)
Total estimado no
bairro
Conceição
Total estimado no
bairro
Broecker
(Alvorada)
Total estimado no
bairro
São Miguel
Total estimado no
bairro
Sassi
Total estimado no
bairro
Fábio
Total estimado no
bairro
Hípica
(Lindóia e Nossa Sra.
Aparecida)
Total estimado no
bairro
Glória

31

32

33

34

Total estimado no
bairro
Pádua
Total estimado no
bairro
Vargas
Total estimado no
bairro
Floresta
(Filadélfia)

32
70

33

Pop.
Domicílios
urbana
%
Unidades

1.606

2,7

534

465
674

0,8
1,2

187
225

1.850,25
2.383,07

1.139

2,0

412

2.116,66

793

1,4

256

1.072,33

256

1.072,33

793
34
75

Densidade
média
hab./km²

806
376

1,4
0,6

275
121

2.964,28
83,01 *

1.182

2,0

396

2.964,28 **

625

1,1

234

3.130,76

625

1,1

234

3.130,76

526
907

0,9
1,6

204
332

2.931,78
1.827,70

1.433

2,5

536

2.379,74

1.065

1,8

359

3.499,88

1.065

1,8

359

3.499,88

996

1,7

339

1.912,66

996

1,7

339

1.912,66

558
592

1,0
1,0

207
207

4.866,39
3.455,95

1.150

2,0

414

4.161,17

42

887

1,5

299

1.610,61

71

893

1,5

314

3.546,68

1.780

3,0

613

2.578,65

795
917
674

1,4
1,6
1,2

301
337
257

4.071,20
3.845,46
3.712,39

2.386

4,2

895

3.876,35

559

1,0

217

2.501,60

559

1,0

217

2.501,60

652
485

1,1
0,8

236
217

3.149,96
3.864,33

1.137

1,9

453

3.507,15

1.077
983

1,8
1,7

354
341

1.338,02
3.646,76

35

30
36

37

38

39
80

40
41
47

48

49
73

43
44
75

Item

Bairro ou localidade

Total estimado no
bairro
Brandina
35

36

37
38

Total estimado no
bairro
Dileta
Total estimado no
bairro
Sommer
Total estimado no
bairro
Distrito Industrial ***

Setores

População

Censitários
46

Hab.
1.144

52
45

72

50
51

53

Pop.
Domicílios
urbana
%
Unidades
2,0
378

Densidade
média
hab./km²
4.672,50

3.204

5,5

1.073

3.219,09

348
692

0.6
1,2

116
203

55,8 *
10.380,73

1.040

1,2

319

10.380,73**

812

1,4

239

2.717,96

812

1,4

239

2.717,96

875
853

1,5
1,5

324
333

3.513,29
4.834,94

1.728

3,0

657

4.174,12

0

0

0

0

* densidades com valores distorcidos, pois incluem grandes vazios urbanos, valores a revisar.
** densidade considerada por aproximação com área mais densa.
*** área industrial, população inexistente ou desconsiderada.
Fonte: IBGE, 2010; Prefeitura Municipal de Carazinho, 2013.

2.1.1.9.4 Densidades demográficas
As densidades demográficas, apresentadas na caracterização da população já
mencionada (item 2.1.1.5), coincidem com outras informações, que cruzadas permitem uma
análise integrada do território urbano de Carazinho. Esta análise está também comentada na
continuidade, com a avaliação do desenvolvimento urbano, das diretrizes legais de
planejamento e respectivas tendências de expansão urbana, assim como das políticas e ações
no setor habitacional.
Observando-se o mapa da verticalização na Figura 21, percebe-se que a concentração
de unidades habitacionais multifamiliares é superior a 30,1% com domicílios em apartamentos,
superando pontualmente 60,1% na área central. Já pela Figura 22 se percebe que o maior
número de construções, segundo o Censo de 2010, estava localizado nas regiões abrangidas
pelos setores censitários constituintes dos Bairros Sassi, São Miguel, Loeff, Dea/Braganholo,
Operária e Cantares.
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Figura 21 - Mapa de verticalização de Carazinho, RS.
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Figura 22 - Mapa do total de edificações em construção por setor censitário de Carazinho, RS.
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Para a análise da rede urbana brasileira, o IBGE desenvolveu o estudo “Divisão do
Brasil em regiões funcionais urbanas”, realizado inicialmente em 1966 através de pesquisa de
campo, com o objetivo de conhecer os relacionamentos entre as cidades brasileiras com base
na análise dos fluxos de bens e serviços.
Na atualização realizada em 2007, para as Regiões de Influência das Cidades (IBGE,
2008), foi definida a hierarquia dos centros urbanos e delimitadas as regiões de influência a eles
associadas a partir dos aspectos de gestão federal e empresarial e da dotação de equipamentos
e serviços, de modo a identificar os pontos do território a partir dos quais são emitidas decisões
e é exercido o comando em uma rede de cidades.
Carazinho, segundo esta caracterização, é considerada como centro sub-regional B,
centro com gestão de atividades menos complexas e abrangência relativamente pequena em
outras cidades, sob a influência da capital regional B Passo Fundo, além da metrópole regional
Porto Alegre. A região de influência de Carazinho está representada na Figura 23 e na Figura
24.
Figura 23 - Mapa da região de influência das cidades – Porto Alegre (metrópole regional).

Fonte: IBGE, 2008.
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Figura 24 - Parte do mapa da região de influência das cidades – Porto Alegre (metrópole
regional), Passo Fundo (Capital regional B) e Carazinho (Centro sub-regional B).

Fonte: IBGE, 2008.

2.1.1.9.5 Condições sanitárias
Este item será atendido quando na apresentação do diagnóstico da saúde, apresentado
no item 2.2.8 Atividade B.2.8 – Saúde.

2.1.1.10 Indicação das áreas de proteção ambiental e identificação
preliminar áreas de fragilidade sujeitas à inundação ou deslizamento
Dentre as áreas de proteção ambiental destacam-se as unidades de conservação, as áreas
de preservação permanente, as áreas sujeitas a inundações e deslizamentos e as áreas de risco
e/ou fragilidade ambientais. Cada uma destas áreas de interesse ambiental foi caracterizada
dentro de itens que se relacionavam mais intimamente com o tema, conforme informado a
seguir.
A caracterização das unidades de conservação e áreas de proteção ambiental
identificadas no município de Carazinho está descrita e apresentada no item 2.1.1.14
Caracterização do meio biótico.
A caracterização de áreas de risco a deslizamentos e principalmente a inundações está
apresentada no diagnóstico da situação da drenagem urbana do município de Carazinho, item
2.2.6.4 Áreas de riscos de inundação e alagamento.
Contudo, as principais áreas de proteção ambiental, principalmente áreas reconhecidas
como de maior vulnerabilidade e/ou fragilidade ambiental pela proximidade com recursos
hídricos superficiais, foram preliminarmente mapeadas e serão caracterizadas na sequência.
A metodologia aplicada para fins de mapeamento das áreas visou delimitar as
macrozonas destes ambientes, como por exemplo áreas de margens de cursos d’água mapeados
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e áreas de entorno de pontos aproximados das nascentes na área urbana do município. Vale
destacar que a metodologia não objetivou definir os limites de áreas de preservação permanente
(APP), devido à não disponibilidade de levantamento dos cursos d’água com precisão suficiente
para tal e/ou das cotas de terreno também com precisão igual ou superior a 1x1 m.
A metodologia adotada para localização dos cursos d’água, necessária para posterior
mapeamento das margens de maior vulnerabilidade, foi embasada no processamento de um
modelo digital de elevação, com resolução espacial de 30x30m, disponibilizado pelo
Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR), desenvolvido a partir de
levantamentos da Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM).
Desta forma, com base na disponibilidade atual de dados e nos processamentos
realizados foram mapeados 40 recursos hídricos passantes pela área urbana de Carazinho. Para
cada um foi definida a localização aproximada de sua nascente, através de processamento dos
dados, que resultou na identificação de 34 nascentes internas ao perímetro urbano e 6 nascentes
fora destes limites.
Com a localização aproximada dos recursos hídricos superficiais e dos pontos
aproximados de suas nascentes foi possível a delimitação de uma margem de 30m no entorno
de cursos d’água e de 50m no entorno das nascentes, para fins de ilustração de pontos de maior
vulnerabilidade e/ou fragilidade que, potencialmente, representam áreas de interesse para
proteção ambiental, na área urbana de Carazinho (Figura 25).
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Figura 25 - Mapa das áreas de maior fragilidade ambiental (cursos d’água e nascentes) na área urbana do município de Carazinho, RS.
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2.1.1.11 Clima
Pela classificação de Köppen, Carazinho está localizada na Zona Climática fundamental
temperada (C), apresentando clima do tipo fundamental úmido (f) e variedade específica
subtropical (Cfa). Desse modo, o clima é descrito como subtropical úmido, com chuvas bem
distribuídas durante o ano e temperatura média do mês mais quente superior a 22°C.
Na Tabela 20, são apresentadas as normais climatológicas do período 1961-1990,
estabelecido como padrão internacional pela Organização Meteorológica Mundial (OMM),
segundo dados da estação agro meteorológica da Embrapa Trigo de Passo Fundo.

Tabela 20 - Normais climatológicas do período de 1961 – 1990.
Ano/Norm
ais

Pressão
Atmosf.
(mb)
T. média
(°C)
T. máxima
(°C)
T. mínima
(°C)
T. máx.
absoluta
(°C)
T. Mín.
absoluta
(°C)
Precip.
total (mm)
Precip.
Altura
máx. 24h
(mm)
Evap. total
(mm)
Umidade
relativa
(%)
Insolação
(horas)
Nebulosidade (010)

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

934,8 935,6 936,7 938,2 939,2 939,9 940,4 939,3 938,7 936,9 935,1 934,4 937,4
22,1

21,9

20,6

17,6

14,3

12,7

12,8

14

14,8

17,7

19,8

21,5

17,5

28,3

28

26,7

23,7

20,7

18,4

18,5

19,9

21,2

23,8

26

27,8

23,6

17,5

17,5

16,3

13,5

10,9

8,9

8,9

9,9

11

12,9

14,8

16,5

13,2

35,6

35,7

34,2

33,1

30,6

27,2

28,4

31,4

33

34,5

38,3

37,1

38,3

9,5

7,2

5,1

1,6

-1,4

-2,5

-3,8

-2,9

-0,9

2,8

4

6,5

-3,8

143,4 148,3 121,3 118,2 131,3 129,4 153,4 165,7 206,8 167,1 141,4 161,5 1787

86,8

161,1

97,2

127,2 104,2 106,9
71

74

238,8 208,1
5,2

5,3

75
207
4,9

164,6 144,1

78,4

104,3

95,3

86,2

78,5

92,5

74

75

76

75

112

144,4 103,7

84,1

111,3 164,6

100,3 106,7 126,5 141,7 153,5
73

72

69

67

67

185,2 181,1 153,7 162,6 161,1 154,9 202,3 220,6 254,2
4,7

4,7

5,2

Fonte: Embrapa, 2015.
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5,1

5,4

5,9

5,4

5,3

5

1319,
5
72
2329,
6
5,2

Segundo as normais climatológicas baseadas em séries históricas de 30 anos, a média
anual de pluviosidade é de 1.787 mm. Com uma temperatura média de 17,5 °C, janeiro é o mês
mais quente do ano. Ao longo do ano, junho tem uma temperatura média de 12,7°C. O mês
menos chuvoso é março com precipitação média de 121,3 mm. Já o mês mais chuvoso é
setembro, que registra médias em torno de 206,8 mm.
Observa-se que Carazinho possui temperaturas médias entre 18 e 20°C durante a
primavera, entre 20 e 22°C durante o verão, 14 a 16°C durante o outono e entre 12 e 14°C
durante o inverno.
Os mapas de temperatura média (Figura 26) e precipitação média no Estado do Rio
Grande do Sul (Figura 27), conforme dados do Centro Estadual de Meteorologia de 2011 são
apresentados visando ilustrar graficamente as características do RS e localizar, nestes, os limites
aproximados do município de Carazinho.

Figura 26 - Temperatura média anual do Rio Grande do Sul.

Fonte: CEMET, 2015.

84

Figura 27 - Precipitação média do Rio Grande do Sul.

Fonte: CEMET, 2015.

2.1.1.12 Topografia, hidrologia e geologia
As características topográficas do município de Carazinho serão contempladas na
apresentação das características da geomorfologia do município, item 2.1.1.13.2.
Geomorfologia.
O diagnóstico sobre a hidrologia do município de Carazinho será apresentado no item
2.1.2 Atividade B.1.2. - Meio ambiente e recursos hídricos.
O diagnóstico sobre a geologia município de Carazinho será apresentado no item
2.1.1.13.1. Geologia.
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2.1.1.13 Caracterização do meio físico

2.1.1.13.1 Geologia
A estrutura geológica que ocorre na área ocupada pelo município de Carazinho é
relativamente simples. Está constituída de um conjunto litológico correspondente aos derrames
de vulcanitos da Formação Serra Geral parcialmente recoberta por um conjunto de litologias de
origem sedimentar classificado como Formação Tupanciretã. A Figura 28 apresenta o mapa
geológico do município de Carazinho.
Em termos litológicos, são registrados exemplares de rochas efusivas e sedimentares:
vulcanitos toleíticos de tendência básica (basaltos, dacitos e andesitos) de cor cinza escura e
preta acinzentada com disjunção colunar dominante e intercalações de lentes arenosas;
vulcanitos toleíticos de tendência ácida (riodacitos e riolitos) de cor cinza acastanhada com
disjunção tabular dominante; depósitos clásticos sedimentares predominantemente arenosos de
ambiente fluvial.

2.1.1.13.1.1 As Rochas Efusivas
As rochas efusivas presentes na área do município de Carazinho são constituídas por
rochas vulcânicas da Formação Serra Geral (Jurássico-Cretáceo), eventualmente intercalados
com arenitos eólicos da Formação Botucatu. A Formação Serra Geral apresenta no Rio Grande
do Sul uma espessura máxima de cerca de 1.000 m, na região de Torres, onde se contam até 13
derrames sucessivos. A composição química média das rochas vulcânicas não diferenciadas e
seu conteúdo de elementos traços identificam-nas com as lavas toleíticas (CARRARO et al,
1974).
A Formação Serra Geral constitui-se numa sucessão de corridas de lavas, de composição
predominantemente básica, apresentando uma sequência superior identificada como um
domínio relativo de efusivas ácidas. Na sequência inferior, localmente, é possível a
identificação de níveis de vulcanitos ácidos, os quais, entretanto, não apresentam possança e
continuidade consideráveis. Diques e corpos concordantes de diabásio, encaixados em unidades
mais antigas e relacionadas às efusivas, tem ocorrência generalizada nesta Formação.
O IBGE (1986), no Projeto Levantamento de Recursos Naturais - RADAMBRASIL,
considera a Formação Serra Geral como o agrupamento de uma espessa sequência de
vulcanitos, eminentemente basálticos, podendo conter termos ácidos intercalados, que se
tornam mais abundantes no topo do pacote, a qual, tendo se extravasado desde o Triássico
Superior, desenvolveu-se de modo mais significativo durante o Jurocretáceo. Intimamente
relacionados aos processos geodinâmicos que culminaram com a abertura do Atlântico Sul e a
conseqüente separação continental América do Sul-África, esses vulcanitos fissurais tem, como
contrapartes hipabissais, inúmeros diques, sills e corpos irregulares de diabásio que ocorrem de
modo generalizado.
A sequência básica é constituída predominantemente por rochas efusivas que são
agrupadas em três grandes grupos: basaltos, andesitos e basaltos com vidro. Associadas a essa
unidade são encontradas inúmeras intercalações de arenitos interderrames, bem como tipos
litológicos subordinados, representados por brechas basálticas e sedimentares. Apresentam uma
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variedade de cores que grada do cinza-escuro ao negro, com tonalidades esverdeadas. Quando
alteradas apresentam, via de regra, coloração em tons de verde, castanho-avermelhado e
castanho-claro. As colorações escuras devem-se principalmente à granulação fina a à abundante
presença de ferromagnesianos, opacos e vidros nestas rochas. Como características texturais
apresentam-se geralmente afaníticos, e menos comumente faneríticos, finos a médios,
mostrando-se raramente porfiróides. Estruturas vesículo-amigdaloidais são bastante comuns e
capas de alteração limonítica são características.
A sequência ácida está situada em posição estratigráfica superior em relação à sequência
básica e, quando alteradas, exibem coloração em tons cinza-claro e amarelado. São agrupadas
em quatro grandes grupos petrográficos: 1) basaltos pórfiros, 2) dacitos e riodacitos félsiticos,
3) riolitos félsíticos e 4) fenobasaltos vítreos.
As efusivas da Formação Serra Geral ocupam, estratigraficamente, a parte superior do
Grupo São Bento, correspondendo este clímax vulcânico ao encerramento da evolução
gonduânica da Bacia Sedimentar do Paraná.
Com base no Mapa Geológico do Rio Grande do Sul, CPRM 2005, na escala 1:750.000,
são identificadas dois fácies da Formação Serra Geral na área do município de Carazinho,
Fácies Paranapanema e Fácies Gramado.
O Fácies Paranapanema é o que apresenta maior distribuição de área. É caracterizado
por derrames basálticos granulares finos, melonocráticos, contendo horizontes vesiculares
espessos preenchidos por quartzo (ametista), zeolitas, carbonatos, seladonita, cobre nativo e
barita, com idades (Ar-Ar) de 132,3 ± 0,5 milhões de anos. Embora estejam inseridas nestas
fácies a maior concentração de ametista do estado do Rio Grande do Sul, não são conhecidas
jazidas comerciais importantes em Carazinho.
O Fácies Gramado é caracterizado por derrames basálticos granulares finos a médios,
melanocráticos cinza, contendo horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, carbonatos,
apofilitas e saponita, estrutura de fluxo pahoehoe comuns, intercalações com os arenitos
Botucatu, idades (Ar-Ar) de 132,4 ± 1,4 milhões de anos.
A macroestrutura geológica regional caracteriza-se pela superposição sub-horizontal
dos derrames vulcânicos, com eventuais arenitos eólicos intertrapeanos, como também por
falhamentos sub-verticais segundo as direções nordeste e noroeste. Os derrames são ainda
zoneados internamente, apresentando disjunção colunar em quase toda a sua extensão e
limitando-se na base e no topo por zonas de juntas horizontais e brechas vulcânicas.
Os basaltos e os riodacitos são rochas amplamente utilizadas como material de
construção, pavimentação e ornamental na região.
A estrutura de diaclases do riodacito se presta à utilização em pavimentação de
calçadas, sob a forma de “lajes de basalto” segundo a expressão popular. Também pode ser
utilizada como pedra ornamental, uma vez polida. Tem vantagens, em relação ao basalto, no
último caso mencionado, face à maior dimensão dos blocos e menor reatividade. A utilização
em pavimentação se faz através dos populares “paralelepípedos” ou “pedras irregulares”, de
ambas as rochas. Para a construção civil, em geral, ambas são utilizadas como brita.
Sob o ponto de vista técnico, especialmente quando associadas à pavimentação e, neste
caso, quando se constitui base à pavimentação asfáltica, ambos apresentam sérios problemas se
não forem consideradas as condições de aderência do asfalto à rocha. A displicência nesta
questão técnica pode resultar em sérias avarias na pavimentação, entre as quais, a mais
importante, é a soltura das capas. A utilização de basalto ou riodacito exige laudos petrológicos
à definição da quantidade de corretivo de acidez para garantir a adesividade do material.
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Do ponto de vista sismológico, a área do município de Carazinho está inserida na
Província Estrutural do Paraná, que coincide com a Bacia Sedimentar do Paraná e apresenta-se
como uma das regiões brasileiras de mais baixa atividade sísmica. Analisando-se as
características da sismicidade regional, observa-se que a maioria dos eventos identificados
foram induzidos por reservatórios artificiais ou por extração de água em poços tubulares
profundos e, portanto, sem o caráter tectônico dos sismos de outras regiões.
A área do município de Carazinho é caracteristicamente pobre em recursos minerais.
Exploradas economicamente existem algumas pedreiras/cascalheiras de basalto, utilizadas
como insumo na construção civil local. Encontram-se, ainda, alguns indícios insignificantes de
ágatas e zeolitas. Pequenos e rasos depósitos de areia são encontrados nas margens convexas
das principais drenagens. Os indícios de ágatas e zeolitas não são economicamente viáveis,
devido ao volume insignificante e/ou à baixa qualidade da mineralização.

2.1.1.13.1.2 As Rochas Sedimentares
As litologias sedimentares que ocorrem na área do município de Carazinho estão
classificadas como pertencentes à Formação Tupanciretã.
A espessura média da seção-tipo da Formação Tupanciretã é de 60 metros, enquanto
que a possança máxima atinge cerca de 80 metros (Menegoto, Sartori e Maciel Filho, 1968).
Seus sedimentos encontram-se discordantemente assentes sobre as efusivas da Formação Serra
Geral.
O pacote litológico que constitui essa formação é composto por arenitos
conglomeráticos, conglomerados basais e finas camadas de argilas, sendo que a litologia
predominante é representada pelos arenitos. São, via de regra, de cor avermelhada, às vezes
amarelo-esverdeados, com granulação variável de fina a média, mal classificados,
eventualmente conglomeráticos e constituídos essencialmente de quartzo e, subordinadamente,
feldspato alterado a caulinita. Como acessórios ocorrem granada, magnetita, turmalina, zircão,
estaurolita, distênio, esfeno e epidoto. Apresentam-se, de modo geral, muito friáveis e, às vezes,
endurecidos por silicificação epigênica, sendo o cimento mais comum o óxido de ferro. São
geralmente maciços, podendo, entretanto, exibir estratificação plano-paralela e cruzada do tipo
fluvial.
Os conglomerados, via de regra, ocorrem na base da sequência e são constituídos por
uma matriz arenosa, às vezes areno-argilosa, de coloração avermelhada ou amarelo-esverdeada,
de granulação fina a média, contendo seixos e blocos subangulosos de basalto amigdalóide e/ou
efusivas ácidas, quase sempre totalmente alterados, calcedônia e quartzo leitoso.
As camadas argilosas apresentam, de modo geral, pequena espessura e intercalam-se
com a sequência arenosa, particularmente próximo ao seu topo.
A contribuição dos basaltos e das efusivas ácidas na formação dos conglomerados e,
muito provavelmente, dos níveis argilosos que constituem essa sequência é evidente. Já em
relação à grande quantidade de arenitos, Menegotto et al (1968) identificaram grãos de quartzo
com textura fosca em tais depósitos, caracterizando, desta forma, a contribuição de material de
origem eólica.
Paralelamente à efusão das vulcânicas da Serra Geral havia a intromissão, entre os
derrames, de arenitos eólicos oriundos de porções a sul da bacia, o que é evidenciado pela
abundância de arenitos interderrames nas escarpas do Planalto das Araucárias, tendo alguns,
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inclusive, atingido níveis estratigráficos próximos aos derrames ácidos mais superiores desta
formação. Com o encerramento do vulcanismo Serra Geral, à época, provavelmente, as efusivas
encontravam-se em cotas mais baixas do que o Escudo Sul-Riograndense, a sul, e também mais
deprimidas do que os sedimentos Rosário do Sul e Botucatu que hoje ocupam a Depressão
Central Gaúcha. Tais diferenças de elevação propiciaram, então, o estabelecimento de uma rede
de drenagem de sentido sul-norte que, carreando sedimentos oriundos do cristalino, do
gonduana e dos próprios basaltos, depositam-se em seus sítios atuais, que constituíam extensas
e baixas planícies aluviais. É bastante notória a presença de arenitos de origem eólica, aflorantes
na região do Planalto das Missões e situados muito próximos aos depósitos areníticos
Tupaciretã, sendo provável que estes tenham também contribuído como fonte dos sedimentos
fluviais pós-Serra Geral, explicando assim, a abundância de material arenoso existente nos
mesmos.
No que concerne à Formação Tupaciretã, não se observa identidade entre litologia e um
tipo característico de relevo. As formas de relevo registradas como amplas colinas, com maior
entalhamento de drenagem, parecem ultrapassar a área de ocorrência do arenito da Formação
Tupaciretã. Embora esta litologia esteja situada estratigraficamente acima das rochas efusivas
da Formação Serra Geral, os cursos fluviais com sua incisão vertical ultrapassam o arenito,
expondo a rocha efusiva nas margens e leitos fluviais. De modo geral, o relevo moldado em
rochas areníticas da Formação Tupaciretã corresponde a formas colinosas suaves. É de
ocorrência restrita ao estado do Rio Grande do Sul. Ocorrem, em geral, nas partes mais elevadas
da topografia, compondo elevações em adiantado estado de dissecação, o que lhes confere, em
imagens de radar, uma textura lobular característica. Esses depósitos sedimentares pós-derrame
ocorrem de forma espacial descontínua, representando resíduos de uma superfície
anteriormente contínua e mais extensa, atualmente degradada, erodida pela drenagem da área.
A retração espacial da área ocupada pelas rochas sedimentares da Formação Tupanciretã
continua se processando paulatinamente, sendo passível de verificação nos estudos de campo,
e mesmo através da imagem de radar, as marcas de processos erosivos.
Nos trabalhos de campo do Projeto Radam Brasil (IBGE,1986) constatou-se que os
maiores problemas de erosão acelerada, tanto em expressão como em extensão, encontrados na
Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo, estão associadas aos arenitos da Formação
Tupaciretã, cuja alteração resulta em solo arenoso, mais suscetível à erosão. Verificou-se,
generalizadamente, a ocorrência de sulcos, ravinas e voçorocas nas vertentes suaves das colinas,
por vezes transpondo-as. Geralmente desenvolvem-se próximo aos canais fluviais, sendo que
alguns até já se interligam com a rede de drenagem organizada, dando origem a novos braços
fluviais, procedendo a ampliação da mesma.
Os fenômenos de erosão acelerada nos arenitos da Formação Tupanciretã são por vezes
tão violentos que chegam a desenvolver imensas voçorocas, com a abertura de extensos e
profundos anfiteatros de erosão, em meio a áreas de campo com criação de gado. Essa
ocorrência de intensos problemas de erosão acelerada não tem termo de comparação com
nenhuma das outras unidades geomorfológicas mapeadas no estado do Rio Grande do Sul.
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Figura 28 - Mapa geológico do município de Carazinho, RS.
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2.1.1.13.2 Geomorfologia
A área do município de Carazinho é classificada geomorfologicamente como
pertencente ao Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares (IBGE, 1986).
O Domínio Morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares engloba rochas da Bacia
Sedimentar do Paraná, onde as formas de relevo foram esculpidas em litologias de fase de
sedimentação paleozóica/mesozóica, de fase predominantemente efusiva jurocretácea, e
posterior cobertura terciária. Toda a área da Bacia está encravada em litologias
predominantemente jurocretáceas referentes ao evento de intenso e extenso vulcanismo fissural
que compõe a Formação Serra Geral.
As rochas efusivas que compõem a Formação Serra Geral englobam basaltos e
fenobasaltos, aos quais estão associados diques e corpos tabulares de diabásio, que nem sempre
se refletem positivamente no terreno. Entre as lavas basálticas ocorrem intercalações de arenitos
interderrames de origem eólica e de granulação fina a média. Nessa formação foram incluídas
brechas e ocorrências de rochas vulcânicas ácidas como riolitos, riodacitos e dacitos félsicos.
Do ponto de vista geomorfológico, traduz-se por um vasto planalto do tipo monoclinal, cujas
cotas altimétricas decaem para oeste, em direção ao rio Uruguai, de modo geral de 1.200 para
100 m.
A denominação genérica de planalto dada a toda esta região abrange diferentes feições
geomorfológicas, sendo observadas tanto áreas intensamente dissecadas quanto pouco
dissecadas, bem como extensas planícies. A diferenciação entre as rochas efusivas básicas e
ácidas da Formação Serra Geral tem estreita relação com os modelados observados. As áreas
de ocorrência de rochas efusivas ácidas tendem a apresentar relevos de maior energia,
profundamente dissecados, com vales profundos e encostas em patamares, os solos tem pequena
profundidade, as litologias estão mais conservadas e controlam a drenagem. Nas áreas de
ocorrência de efusivas básicas o relevo tende a ser suave-ondulado, de menor energia, com a
presença de solos profundos e bem drenados.
Há ocorrência de apenas uma Unidade Geomorfológica na área do município de
Carazinho, a do Planalto de Santo Ângelo (Figura 29).
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Figura 29 - Mapa geomorfológico do município de Carazinho, RS.
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A Unidade Geomorfológica Planalto de Santo Ângelo é intimamente associada com
menores declividades. A característica desta Unidade é de um relevo de dissecação homogênea,
geralmente associado a solos profundos, mostrando densidade de drenagem grosseira, com
aprofundamento dos vales fluviais entre 22 e 28m. O relevo, traduzido por formas em colinas
rasas, é regionalmente conhecido por coxilhas. O termo coxilha é uma denominação regional
do Rio Grande do Sul e é empregado para qualificar colinas ou elevações arredondadas e de
pouca extensão, secionadas por pequenos aprofundamentos fluviais (nível 1). Estas
características ficam ilustradas pelo mapa hipsométrico do município (Figura 30) e pelo mapa
hipsométrico da área urbana (Figura 31), ambos representados nas suas formas de Modelos
Digitais de Elevação (MDE’s).
Associados a essas formas em colinas é comum a ocorrência de arroios, sangas e zonas
deprimidas e brejosas conhecidas por dales.
A densa rede de drenagem, aproveitando falhas e fraturas, encarrega-se de aprofundar e
modelar o relevo movimentado da região, resultante do trabalho lento e contínuo elaborado pelo
clima e pela dinâmica da crosta terrestre. O embasamento de origem vulcânica da Formação
Serra Geral, construído por sucessivos derrames de lava dispostos em camadas levemente
inclinadas, originou o relevo em degraus (patamares), com topos achatados ou aplanados, vales
profundos e encaixados e vertentes muito inclinadas. Não raro os patamares são delimitados
por paredões rochosos. Essa forma de relevo é nitidamente percebida quando se observa o uso
e ocupação do solo. As superfícies aplanadas dos patamares e dos topos encontram-se
intensamente ocupadas com agricultura e pecuária, enquanto que as encostas com declives mais
acentuados são revestidas com remanescentes de mata. Vale observar que, além do relevo, os
solos também são responsáveis pela maior ou menor expansão das áreas cultivadas.
De modo geral, há ocorrência de solos muito jovens, pouco desenvolvidos e limitantes
ao aproveitamento agrícola, associados ao relevo mais acidentado e ocorrência de latossolos,
solos mais desenvolvidos relacionados às áreas planas (patamares e topos). O mapa pedológico
elaborado especificamente para a área do município de Carazinho e confeccionado com base
no mapa de solos na escala 1:200.000 de autoria da Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuárias (EMBRAPA), é apresentado pela Figura 32.
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Figura 30 - Mapa hipsométrico do município de Carazinho, RS.
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Figura 31 - Mapa hispsométrico da área urbana de Carazinho, ilustrando as formas do relevo.
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Figura 32 - Mapa pedológico do município de Carazinho, confeccionado com base no mapa pedológico da EMBRAPA na escala 1:200.000.
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Em estudos sobre relevos locais considera-se que os levantamentos da topografia,
principalmente quando se trata de regiões urbanas, têm grande relevância, podendo ser
compreendidos como indispensáveis quando se visa o bom planejamento de obras, planos e
programas relacionados aos eixos do saneamento básico.
Vincula-se a relevância destes levantamentos da topografia do terreno de áreas urbanas
à sua pertinência quando nas análises e projetos, por exemplo, relacionados à drenagem urbana,
rede de distribuição de água e rede de coleta de esgoto.
Portanto, visando atentar para o tema, foi realizada pesquisa junto aos diversos setores
da prefeitura municipal, além da concessionária responsável pelos serviços de abastecimento
público e esgotamento sanitário do município de Carazinho. Tal pesquisa apontou revelou a
inexistência de informações e dados de levantamentos topográficos no município de Carazinho.
Portanto, deu-se início a elaboração de modelos digitais (MDE) de elevação para o município,
visando apresentar as características da topografia local, mesmo que com menor precisão do
que a esperada e indicada para fins de projeto.
A elaboração do trabalho de confecção das curvas de nível do relevo de Carazinho se
baseou nos MDE’s do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), disponibilizados em
diversas fontes de órgãos públicos americanos e brasileiros como: NASA; CGIAR e
LABGEO/UFRGS. Estes MDE’s foram obtidos durante uma missão de 11 dias realizada em
fevereiro de 2000, onde o SRTM, que consistiu de um sistema de radar acoplado ao Ônibus
Espacial Endevour, realizou a emissão de ondas de radar sobre a superfície terrestre e posterior
leitura da reflexão destas ondas, possibilitando obter como resposta a elevação da superfície
terrestre. Os dados foram publicados, em um primeiro momento, em uma grade com arco de 1
segundo (resolução de 30 metros) para os EUA e com um arco de 3 segundos (resolução de 90
metros) para o resto do globo da latitude de 56°S até a de 60°N. Porém, atualmente já se
encontram disponibilizados os dados com resolução de 1 ou 30 metros, ainda não corrigidos
e/ou consistidos, para diversas outras partes do mundo, inclusive para o Brasil, contemplando
assim as necessidades do PMSB de Carazinho.
Assim, informa-se que estes mesmos dados foram utilizados também para outros
estudos do PMSB, a citar a subdivisão do município de Carazinho em sub-bacias urbanas e
microbacias urbanas que serão apresentadas no item 2.2.6, Atividade B.2.6. - Situação dos
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Com os mapeamentos identificou-se que as altitudes do município decrescem no sentido
de leste para oeste, conforme fica claro pelos mapas das curvas de nível do Município e da área
urbana do Município, apresentados na Figura 33 e na Figura 34, respectivamente. As maiores
altitudes são da ordem de 700 m e localizam-se no limite nordeste do Município, enquanto as
menores são da ordem de 420 m, localizando-se principalmente em “dales”, próximos a cursos
d’água nas regiões sudoeste e noroeste do Município. Na área urbana é possível observar que
as cotas do terreno tendem a decrescer a partir da Av. Flores da Cunha nos sentidos noroeste e
sudeste. As cotas da área urbana têm como limites inferiores cotas de aproximadamente 500 m
e limite superior cotas de aproximadamente 620 m, indicando variação máxima do relevo em
toda a área do perímetro urbano da ordem de 120 m.
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Figura 33 - Mapa das curvas de nível do município de Carazinho, RS.
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Figura 34 - Mapa das curvas de nível da área urbana de Carazinho, RS.
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2.1.1.13.3

Hidrogeologia

Na região do município de Carazinho, bem como em cerca de 95,0% do território
brasileiro, há excedentes hídricos e condições hidrogeológicas favoráveis à formação de
importantes estoques de água subterrânea. Como resultado, a nossa densa e extensa rede fluvial
é perene, cuja descarga de 6.220 km³/ano coloca o Brasil no primeiro lugar dentre os países
mais ricos em água doce no mundo. A captação de águas subterrâneas para abastecimento de
pequenas e médias cidades, tal como acontece em vários municípios, é até dez vezes mais barata
do que a utilização das águas superficiais (REBOUÇAS et al, 1999).
Segundo Azevedo e Albuquerque Filho (1998), o tipo de estrutura geológica de uma
área é objeto que deve ser considerado em uma primeira instância para que seja possível
compreender a distribuição dos aquíferos nesta área, ou seja, a hidrogeologia existente.
A hidrogeologia dos aquíferos é função da porosidade e permeabilidade das rochas, bem
como da extensão, espessura e estrutura litológica. Ainda influencia a hidrologia dos aquíferos
outra propriedade das rochas, denominada explotabilidade. Essas propriedades possibilitam
agrupar as condições hidrogeológicas em função do substrato geológico predominante em
determinada área, conforme proposto por Feitosa e Manoel Filho (2000). Segundo estes
autores, é possível identificar 11 grupos hidrogeológicos quando consideradas as grandes
unidades hidrogeológicas do Brasil. Colocam que esses 11 grupos podem ainda ser reduzidos
a três tipos de aquíferos, onde os de permeabilidade primária que ocorrem em rochas porosas
são distinguidos daqueles de permeabilidade secundária que ocorrem em rochas fraturadas e
dos sistemas impermeáveis mistos. Entendem que a classificação mais genérica dos substratos
hidrogeológicos possibilita delimitar a importância hidrogeológica relativa desse substrato: as
rochas porosas apresentam importância relativa alta e baixa; as fraturadas média e baixa
enquanto os sistemas mistos impermeáveis apresentam importância relativa muito baixa.
Afirma, ainda, que essa classificação das águas subterrâneas coincide com os grupos utilizados
em outros sistemas de classificação, os quais são, inclusive, de aceitação internacional. Além
disto, salienta que a classificação qualitativa dos aquíferos também foi utilizada na
representação cartográfica das grandes unidades hidrogeológicas do Brasil, sendo que ali foi
utilizado o conceito de Província Hidrogeológica, o qual possibilita a localização das grandes
unidades hidrogeológicas que ocorrem no país, facilitando a leitura do mapa. A definição de
Província Hidrogeológica contempla a delimitação da área de ocorrência da água subterrânea
de acordo com a geologia aliada a outros aspectos, tais como os fisiográficos (clima,
morfologia, hidrografia, solos e vegetação).

2.1.1.13.3.1 Aquíferos do Brasil
Os aquíferos do Brasil foram agrupados de acordo com o conceito de Províncias
Hidrogeológicas. Essas províncias são apresentadas no mapa da Figura 35, sendo importante
ressaltar que nos depósitos quaternários, nas coberturas detríticas-lateríticas, nas rochas
metamórficas do Arqueano até o Proterozóico Superior e nas rochas intrusivas, os aquíferos
não estão restritos a uma determinada província hidrogeológica, posto que ocorrem em todo o
território brasileiro.
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Figura 35 - Subdivisão do Brasil em Províncias Hidrogeológicas.

Fonte: ANA, 1980 - Escala 1:250.000.000.

2.1.1.13.3.2 Aquíferos do Rio Grande do Sul
Conforme Hausman (1995), a classificação das Províncias Hidrogeológicas do Rio
Grande do Sul considera as características geológicas, morfológicas e climáticas. Na
qualificação dos aquíferos granulares, além do conceito de aquífero é considerada a “Unidade
Hidroestratigráfica”. A unidade hidroestratigráfica é definida como o “conjunto de horizontes
aquíferos confinados e interconectados hidraulicamente, formando parte integrante de uma
coluna estratigráfica”. Um exemplo deste tipo de unidade são as formações Permoestratigráfica
e Permocarbonífera.
As rochas cristalinas e cristalofilianas são reunidas sob a denominação de aquífero
fraturado, não utilizando o termo aquífero fissurado. Embora esse último termo seja muito
usado na literatura hidrogeológica brasileira, Hausman (1995) considera que deve ser
especificado como fissura quando, no aquífero, ocorrer uma superfície de descontinuidade com
espessura entre 0,01 e 1 micra, extensão máxima de 10 micras e incapaz, sob condições comuns,
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de conduzir ou permitir a circulação da água. Já o termo fratura deve ser utilizado quando
ocorrer superfície de descontinuidade com espessura entre 0,1 mm ao cm, com extensão entre
um metro a centenas de metros. Nesse caso as condições possibilitam a circulação da água.
Conforme Hausman (1995), diferenças apresentadas pelos dois tipos de aquíferos estão
relacionadas ao fato de os aquíferos granulares serem, geralmente, mais homogêneos,
isotrópicos e contínuos, enquanto os fraturados, em geral, são heterogêneos, anisotrópicos e
descontínuos. Nos aquíferos granulares as linhas isopiésticas indicam a direção e intensidade
do fluxo, o que possibilita calcular as constantes hidrodinâmicas do aquífero. Na maioria dos
aquíferos fraturados isto é impossível, uma vez que não indicam nem direção nem intensidade
de fluxo. Nos aquíferos granulares, a permeabilidade é função da granulometria e do arranjo
dos grãos. Nos fraturados, ela é função da abertura efetiva, rugosidade, intercomunicação,
densidade e extensão das superfícies de descontinuidade. Nos aquíferos granulares ocorre,
geralmente, concentração dos vários elementos químicos, sob a forma de manchas
semicirculares, com a concentração decrescente a partir do centro de mineralização. Nos
fraturados, as concentrações destes elementos ocorrem sob a forma de faixas alongadas,
acompanhando as direções de maior fraturamento mineralizado, ou de circulação de águas
mineralizadas.
São identificadas por Hausman (1995) quatro províncias hidrogeológicas no Rio Grande
do Sul, sendo elas: 1) Província do Escudo, 2) Província Gondwânica, 3) Província Basáltica e
4) Província Litorânea. Posto que a área do município de Aratiba está completamente inserida
na Província Basáltica, as demais províncias não serão abordadas neste texto.
A Província Basáltica é parte integrante de um dos maiores derrames de lava do mundo,
recobre aproximadamente 1.200.000 km² na América do Sul, incluindo quatro países: Brasil
(maior parte de sua ocorrência), Argentina, Paraguai e Uruguai. No Rio Grande do Sul a área
recoberta pelos basaltos é de 137.000 km², o que abrange a quase a metade desse estado. Esta
província recobre as sedimentares Gondwânicas, acompanhando grosseiramente o seu
mergulho em direção ao eixo do Sinclinal Paranaense. Constituem o topo do Grupo São Bento
e são referidos ao Cretáceo Médio, com idade geocronológica, determinada por Cordani apud
Hausman (1995), entre 135 e 95 milhões de anos.
O grupo São Bento é representado nesta Província pelas efusivas da Serra Geral, que se
formaram através de derrames fissurais calmos, na maioria das vezes formando traps
sobrepostos, que no litoral de Torres chegam a 13 derrames (CARRARO et al, 1974).
Nesta Província é comum a ocorrência de brechas basálticas, tanto de envolvimento
como tectônicas, por vezes muito mineralizadas com zeolita, calcita, sílica, etc. Em alguns
pontos são observados, geralmente junto às brechas, rochas que lembram bastante os riolitos,
onde ocorre uma massa afanítica, geralmente de coloração vermelha e marrom, com fenocristais
de quartzo.
Hausman (1995) coloca que a espessura dos derrames diminui de Leste para Oeste,
possuindo no litoral, cerca de 1.200 m, diminuindo em direção ao vale do Rio Uruguai, onde se
encontram espessuras inferiores a 100 m. Esta diminuição não é muito regular, havendo
variações muito grandes, resultantes do tectonismo que atingiu esta área. Este tectonismo é o
responsável pela ejeção das lavas, que são sintectônicas. Essas lavas foram ejetadas através de
sucessivos falhamentos, em que os movimentos mais recentes, acompanhados de extrusões
vulcânicas, cortavam e se derramavam sobre as preexistentes. O autor acrescenta, ainda, que a
irregularidade do substrato rochoso apresentado nesta Província deve-se, principalmente, à
paleo-superfície pré-derrame e, secundariamente, aos movimentos tectônicos que tornaram os
blocos mais superficiais ou mais profundos.
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Na parte da Província Basáltica composta pelos arenitos que constituem a Formação
Tupaciretã, a espessura desse pacote sedimentar é de, no máximo, 50 metros. Caracteriza-se
pela deposição de arenitos sobre os derrames basálticos, tendo ocorrido na parte do Planalto
onde se encontra, hoje, o divisor das bacias hidrográfico dos rios Jacuí e Uruguai
(RADAMBRASIL, 1986).
A porção meridional do derrame basáltico prolonga-se pela República do Uruguai, onde
as rochas sedimentares são recobertas pelos basaltos, com mergulho para Oeste, constituindose o basalto na camada resistente, que permitiu a formação da Cuesta. A drenagem da Cuesta é
do tipo sobre imposta, principalmente, na parte correspondente ao rio Ibicuí. A morfologia da
drenagem sugere ter sido este rio a continuação natural do curso superior do Jacuí, que
provavelmente drenava em direção ao rio Uruguai, desviado para o oceano, capturado pela
drenagem afluente do Jacuí, que desemboca no oceano (Hausman, 1995).
A Figura 36 apresenta a concepção de Hausmann para as Províncias Hidrogeológicas
do Rio Grande do Sul.
Figura 36 - Mapa das províncias hidrogeológicas do Rio Grande do Sul.

Fonte: Hausmann, 1995.
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O movimento de água no basalto é possibilitado pelas superfícies de descontinuidade
existentes nestes tipos de rocha. Sob ponto de vista hidrogeológico comporta-se como um
aquífero fraturado. A circulação da água se dá através das superfícies de descontinuidade,
quando não preenchidas por mineralizações secundárias, com diâmetro efetivo suficiente para
possibilitar o fluxo d’água, tanto maior, quanto maior ele for.
A hidrologia da Província Basáltica, quando relacionada aos poços tubulares profundos,
pode ser considerada sob dois aspectos gerais, ou seja, com o movimento da água no interior
da rocha basáltica e com a água que se encontra no Arenito Botucatu subjacente, desde que a
pressão viabilize, técnica/economicamente, o seu bombeamento.
Os basaltos que ocorrem no Rio Grande do Sul, tem uma característica singular que os
diferenciam dos basaltos que ocorrem em outros locais da Terra, à exceção daqueles da África
do Sul e Índia. Nos basaltos da Formação Serra Geral há pequena ocorrência de arenitos
intertrápicos e cataclasitos, sendo típico a ocorrência de um derrame basáltico sobre outro
(IBGE, 1986). Esse aspecto caracteriza a hidrogeologia dos basaltos no estado como rochas de
produtividade irregular. Ao contrário do que ocorre em outros países, a permeabilidade dos
basaltos no Rio Grande do Sul é muito baixa (Hausman, 1995). Segundo o mesmo autor, dois
aspectos podem ser detectados na circulação subterrânea em áreas basálticas: a circulação que
ocorre no horizonte regolítico e outra que ocorre na rocha propriamente dita. Estas duas
circulações, não apresentaram nenhuma correspondência entre os seus níveis piezométricos,
formando circulações independentes, com alguma inter-relação, no que diz respeito a provável
recarga. Observa que a circulação neste horizonte se faz próximo ao contato com a rocha pouco
alterada ou sã, notando-se em muitos pontos o afloramento da água sob a forma de fontes, que
são pontos de surgência do fluxo subterrâneo não confinados. Eles constituem o alimentador
do fluxo básico da rede hidrográfica.
No Rio Grande do Sul a água das fontes tem sido utilizada para o abastecimento urbano,
como em Seberi, Santo Cristo e Tapejara. É comum encontrar no meio rural, para atender suas
necessidades, a utilização de poços domésticos, os quais captam água no contato do regolito
com a rocha.
Hausman (1995) aponta que o tectonismo que provocou o sistema de fraturamento
encontrado nos basaltos da Formação Serra Geral é o principal aspecto que distingue o
comportamento que estes apresentam em relação às rochas cristalinas que ocorrem no escudo.
Acrescenta que a circulação da água subterrânea nos derrames é condicionada pela disjunção
dos materiais rochosos e o grau de mineralização dessas juntas, pelo resfriamento do trap, pela
movimentação tectônica e pela consequente intercomunicação entre derrames, pela ocorrência
de fraturas verticais e a consequente circulação vertical da água. Quantifica a vazão dos poços
que apresentam dados que merecem credibilidade resultando que a maior incidência de vazão
se mantém entre 5m³/h, havendo um decréscimo gradual da frequência dos poços com vazões
acima de 10m³/h, atingindo seu máximo nos de 30m³/h ou mais. Um segundo pico é observado
no número de poços com vazão entre 30 a 40m³/h, até atingir o seu mínimo em poços com
rendimento de 55m³/h ou mais de 60m³/h.
Além dos aquíferos fraturado e freático, ocorre no estado do Rio Grande do Sul um
conjunto hidroestratigráfico conhecido como Aquífero Guarani.
O texto de Conclusões e Recomendações do II Congresso Aquífero Guarani que ocorreu
em Ribeirão Preto em 21008 expressa que o Sistema Aquífero Guarani (SAG) é uma gigantesca
unidade hidrogeológica da porção meridional da América do Sul, e se estende por quatro países:
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, totalizando mais de 1 milhão de km². Esta área é
compartilhada pelos estados brasileiros de Goiás (39.367 km²); Minas Gerais (38.585 km²);
Mato Grosso (7.217 km²); Mato Grosso do Sul (18.9451 km²); São Paulo (142.959 km²); Paraná
104

(119.525 km²); Santa Catarina (44.132 km²); Rio Grande do Sul (154.680 km²) e os países
limítrofes do Paraguai (87.535 km²); Argentina (228.255 km²) e Uruguai (36.171 km²).
O SAG é caracterizado por apresentar rochas com boa a excelente condutividade
hidráulica (média 1 m/d, chegando a 4 m/d), mas com fluxos bastante lentos (0,00001 a 0,0005
m/ano), águas de idade elevada, propiciados por um baixo gradiente hidráulico (0,001m/m) e
reduzida velocidade de circulação.
As águas do SAG são geralmente potáveis e apresentam baixa mineralização, a
despeito das suas pequenas velocidades de circulação. Há, entretanto, problemas em algumas
áreas restritas com relação ao flúor, arsênico e salinidade. Essas anomalias geoquímicas não
têm a sua origem conhecida até o momento. As águas geralmente apresentam baixa
mineralização, do tipo Ca-HCO3 com evolução das águas para Na-HCO3, e em certos setores
a Na-Cl. Localmente há altas concentrações de SO4. Há áreas restritas onde a pequena
circulação parece estar associada à maior salinidade das águas (estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul). No extremo sul do SAG, há áreas com alta salinidade. O mesmo
é observado nas regiões argentinas no limite oeste do aquífero.
É possível reconhecer áreas mais e menos susceptíveis à contaminação no SAG. As
áreas aflorantes são aquelas que são mais facilmente contamináveis, em oposição à porção
de forte confinamento, onde a vulnerabilidade é nula. A área de confinamento caracteriza-se
por apresentar vulnerabilidades baixas a nula, entretanto, a espessura dos basaltos (<100
m) quando associadas a fraturas abertas, poderia permitir o ingresso de contaminantes da
superfície até o SAG.
A presença de águas quentes no aquífero está relacionada ao grau geotérmico natural da
bacia do Paraná e à profundidade da captação subterrânea. As porções mais profundas são
aquelas, por conseguinte, mais quentes do aquífero. O aproveitamento econômico dessa fonte
de energia está associado à temperatura da água. Até o momento, somente o uso para o lazer
está sendo contemplado pelas águas quentes do aquífero, que em algumas áreas pode ascender
a mais de 50 graus centígrados.
Machado (2005) demonstrou que o Aquífero Guarani está tectonicamente
compartimentado no Rio Grande do Sul, de forma que, de maneira muito diferente do que
ocorre em outras regiões, não apresenta continuidade de ocorrência. Apresenta quatro
compartimentos e expressa que este número está vinculado à escala regional do estudo
executado, que futuros detalhamentos em escalas maiores provavelmente encontrarão outros
compartimentos. A Figura 37 apresenta a concepção do Sistema Aquífero Guarani com os
quatro compartimentos e seus níveis potenciométricos.
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Figura 37 - Mapa potenciométrico do Sistema Aquífero Guarani compartimentado.

Fonte: Machado, 2005.

O Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul, CPRM 2005, apresentado na
Figura 38, agrupou os aquíferos que ocorrem no estado em sistemas aquíferos. Um sistema
aquífero é ali definido como “um corpo heterogêneo de materiais com intercalações permeáveis
e pobremente permeáveis que funcionam como uma unidade hidroestratigráfica produtora de
água. Este compreende duas ou mais camadas permeáveis, separadas ao menos localmente por
aquitardos que impedem o movimento das águas subterrâneas, mas não afetam a continuidade
hidráulica do sistema”.
Os sistemas aquíferos foram agrupados na seguinte formatação:
1. Aquíferos com alta a média possibilidade para águas subterrâneas em rochas e
sedimentos com porosidade intergranular.


Sistema Aquífero Botucatu/Guará I



Sistema Aquífero Santa Maria



Sistema Aquífero Quaternário Costeiro



Sistema Aquífero Quaternário Barreira Marinha
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Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos



Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado

2. Aquíferos com média a baixa possibilidade para águas subterrâneas em rochas e
sedimentos com porosidade intergranular.


Sistema Aquífero Botucatu/Guará I



Sistema Aquífero Sanga do Cabral/Pirambóia



Sistema Aquífero Botucatu/Pirambóia



Sistema Aquífero Palermo/Rio Bonito



Sistema Aquífero Quaternário Costeiro II

3. Aquíferos com alta a média possibilidade para águas subterrâneas em rochas com
porosidade por fraturas.


Sistema Aquífero Serra Geral I

4. Aquíferos com média a baixa possibilidade para águas subterrâneas em rochas com
porosidade por fraturas


Sistema Aquífero Serra Geral II



Sistema Aquífero Embasamento Cristalino I

5. Aquíferos limitados de baixa possibilidade para águas subterrâneas em rochas com
porosidade intergranular ou por fraturas


Aquitardos permianos



Sistema Aquífero Embasamento Cristalino II

6. Aquíferos praticamente improdutivos em rochas com porosidade intergranular ou por
fraturas


Sistema Aquífero Basalto/Botucatu



Sistema Aquífero Botucatu



Sistema Aquífero Serra Geral III



Aquicludes Eo-Paleozóicos



Sistema Aquífero Embasamento Cristalino III

107

Figura 38 - Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul.

Fonte: CPRM, 2005.

2.1.1.13.3.3 Aquíferos do município de Carazinho
Embora a ocorrência do Sistema Aquífero Guarani, confinado pelas rochas vulcânicas
da Formação Serra Geral, os usos de água subterrânea na área do município de Carazinho estão
quase que exclusivamente associados aos aquíferos freático e fraturado. Os aquíferos fraturado
e freático, nesta região, estão inseridos, predominantemente, em rochas efusivas básicas e no
manto de alteração residual destas rochas, respectivamente.
Conforme Hausman (1995), a circulação de água no aquífero efusivo pode ocorrer no
regolito e/ou na rocha propriamente dita, sendo que estas duas formas de ocorrência são
independentes, tendo associação somente quanto à recarga. Acredita que essas duas circulações
não apresentam correspondência entre os seus níveis piezométricos, formando circulações
independentes e que, em muitos pontos, os afloramentos da água em forma de fontes constituem
os pontos de surgência do fluxo subterrâneo não confinado e são o alimentador básico da rede
hidrográfica.
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Em perfeita concordância com Hausman (1995), Azevedo e Albuquerque Filho (1998)
também afirmam que o fluxo de água no basalto e no regolito são independentes, sendo
controlado pelas características macroestruturais da região e pela permeabilidade secundária da
rocha. Explicam que o fluxo de água no interior do maciço rochoso é controlado pela
permeabilidade da rocha matriz (muito baixa) e pela condutividade hidráulica das
descontinuidades (potencialmente boas). Descrevem o comportamento da permeabilidade das
rochas efusivas básicas em função do aumento da profundidade (Figura 39). Segundo esses
autores, existe uma sucessão de pacotes de rocha com altas permeabilidades separadas por
pacotes de rocha de baixa permeabilidade. Este fato determina a independência entre os pacotes
de rocha aquíferos e, de maneira bastante clara, a independência entre o comportamento do
aquífero freático (superficial) e o aquífero fraturado (Figura 40 e Figura 41). As águas do
aquífero freático, que pertencem ao fluxo local, estão separadas por pacotes de rochas
impermeáveis das águas do aquífero artesiano, que pertencem ao fluxo regional.
Figura 39 - Gráfico da permeabilidade (k) em função da profundidade para basaltos.

Fonte: Azevedo e Albuquerque Filho, 1998.
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Figura 40 - Representação esquemática dos aquíferos freático e fraturado.

Fonte: Freitas et al., 2000.

Figura 41 - Representação esquemática da ocorrência de fontes superficiais e recarga como
dinâmica do aquífero freático.

Fonte: SEMA, 2005.
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A área do município de Carazinho está associada a um domínio absoluto das rochas
vulcânicas, distribuídas verticalmente segundo sucessivos derrames, em geral, fraturados. Este
contexto geológico, sobre o qual se moldou um relevo acidentado, representa o principal
sistema aquífero regional, ao qual o rio Uruguai encontra-se hidraulicamente conectado.
Observa-se aqui a ocorrência de dois aquíferos intimamente relacionados, o aquífero
freático e o aquífero fraturado.
O aquífero freático, ou livre, é formado pelo conjunto de manto de
intemperismo/coluvião recobrindo regionalmente as rochas da Formação Serra Geral. É, em
geral, descontínuo e de pequena expressão como manancial de água subterrânea. A
descontinuidade do aquífero decorre de seu modo de ocorrência, sendo que somente sua porção
basal pode apresentar um nível incipiente de saturação. É frequente a ocorrência de fontes de
contato nas partes médias e inferiores dos vales. A cobertura de manto de
intemperismo/coluvião que ocorre capeando os basaltos fraturados é relativamente pouco
espessa, podendo ser um pouco mais acentuado nas áreas mais baixas e vir a formar, nesta
situação, um sistema aquífero único com os basaltos fraturados subjacentes. Nas partes altas o
manto de intemperismo acumula água somente durante nos períodos chuvosos.
O aquífero fraturado é mantido pelas rochas ígneas efusivas fraturadas. O vale do
Uruguai representa o exutório natural das águas subterrâneas armazenadas nas fraturas,
mantenedoras da descarga de base do rio nos períodos de estiagem. Conforme já foi colocado,
os rios de toda a região são do tipo efluente, tendo suas descargas de base controladas pelo fluxo
das águas subterrâneas do aquífero fraturado.
No que tange à qualidade da água subterrânea para consumo humano, agrícola e/ou
industrial, verifica-se que as águas da região do município de Carazinho não sofrem, em geral,
restrições. As águas do aquífero freático apresentam maior vulnerabilidade à poluição. O
aquífero fraturado é o principal manancial utilizado para abastecimento e apresenta menor
vulnerabilidade.
De acordo com o Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul, CPRM 2005,
são identificados, hidroestratigraficamente, três sistemas aquíferos na área do município de
Carazinho:
1. Sistema Aquífero freático
2. Sistema Aquífero Serra Geral I
3. Sistema Aquífero Guarani
O Sistema Aquífero Freático é um sistema granular livre formado pelo conjunto de
manto de intemperismo/coluvião recobrindo regionalmente os vulcanitos da Formação Serra
Geral em toda a extensão do município de Carazinho. É descontínuo e de baixas possibilidades
para água subterrânea. A descontinuidade do aquífero decorre de seu modo de ocorrência, sendo
que somente sua porção basal pode apresentar um nível incipiente de saturação.
O Sistema Aquífero Serra Geral I ocupa toda a área do município de Carazinho, situado
abaixo do Aquífero Freático, é um sistema fraturado e apresenta alta a média possibilidade para
águas subterrâneas. Está constituído por litologias basálticas, amigdalóides e fraturadas,
capeadas por espesso solo avermelhado. As capacidades específicas são muito variáveis,
ocorrendo poços improdutivos próximos de outros com excelentes vazões. Predominam poços
com capacidades específicas entre 1 e 4 m³/h/m, e excepcionalmente se encontram poços com
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valores superiores a 4 m³/h/m. As salinidades em geral são baixas, em média 200 mg/l. Poços
que captam águas mais salinas, sódicas e de elevado pH (entre 9 e 10), provavelmente
correspondem a porções do aquífero influenciadas por águas ascendentes do Sistema Aquífero
Guarani.
O Sistema Aquífero Guarani (SAG) está presente em toda a área do município de
Carazinho, situado abaixo do Aquífero Serra Geral I, é confinado pelos vulcanitos da Formação
Serra Geral. Está completamente inserido no compartimento Norte – Alto Uruguai (Machado,
2005). Neste compartimento a espessura das rochas confinantes encontra-se em torno de 1.000
metros e a espessura do pacote litológico é de aproximadamente 100 metros ao longo de toda a
extensão da bacia, apresentando um súbito aumento para 200 metros nas proximidades da calha
do Rio Uruguai. A cota de topo encontra-se em torno de -300 metros. A direção de movimento
das águas (potenciometria) é de nordeste para sudoeste. Não existem informações disponíveis
sobre a hidroquímica da água na região de montante da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai
(onde está localizado o município de Carazinho), entretanto é conhecido que na porção de
jusante, junto à calha do Rio Uruguai, as águas apresentam salinidade em torno de 600 mg/l
(águas salobras). Informalmente, posto que não há processo de licenciamento instaurado, sabese que o Poço Tubular Profundo com 930 metros perfurado na Roselândia, em Passo Fundo,
encontrou águas termais (40 ºC) salobras do Aquífero Guarani na profundidade de 918 metros.
Por similaridade, é bastante provável que as águas do Sistema Aquífero Guarani na área do
município de Carazinho apresentem propriedade físico-químicas semelhantes.
A Figura 42 apresenta o mapa Hidrogeológico específico para o limite político do
município de Carazinho.
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Figura 42 - Mapa da hidrogeologia de Carazinho, RS.
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2.1.1.13.3.3.1 Avaliação dos bancos de dados com informações de água
subterrânea no município de Carazinho
Os bancos de dados que fornecem informações qualitativas e quantitativas,
contemplando vazões, de água subterrânea no município de Carazinho, são o cadastro
SIAGAS/CPRM, o cadastro de outorgas do DRH/SEMA e o Cadastro de poços da Prefeitura
Municipal de Carazinho.
O Sistema de Informações de Águas Subterrâneas - SIAGAS é um sistema de
informações geográficas desenvolvido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais –
CPRM, o Serviço Geológico do Brasil – SGB, composto por uma base de dados de poços gerada
a partir do mapeamento e pesquisa hidrogeológica em todo o país, embasando a gestão da
informação hidrogeológica e permitindo sua integração com outros sistemas.
O SIAGAS permite realizar consulta, pesquisa, extração e geração de relatórios, sendo
recomendado formalmente para órgãos gestores estaduais, Secretarias dos Governos Estaduais,
Agência Nacional de Águas - ANA e Usuários dos Recursos Hídricos Subterrâneos, como base
nacional compartilhada para armazenagem, manuseio, intercâmbio e difusão de informações
sobre águas subterrâneas.
No banco de dados do SIAGAS foram identificados 24 poços tubulares profundos
inseridos nos limites do município de Carazinho, conforme apresentado na Quadro 4 e Figura
43.
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Quadro 4 - Poços tubulares profundos de Carazinho cadastrados no SIAGAS.
POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NO SIAGAS (CPRM)
Coordenadas UTM
ID

Proprietário

Localidade
Longitude

PTP 01

Distribuidora Agrícola
Serrana

PTP 02 Micro cervejaria de Carli Ltda

Sede Empresa

Latitude

52°46'60"O 28°18'30"S

Prox. Entroncamento BR
52°46'13"O 28°16'31"S
386

Uso D'água

Cota
Terreno
(m)

Profundidade
Final (m)

Vazão
(m³/h)

Alto Jacuí

Abastecimento
Doméstico

560

81,0

4,5

Rio da Várzea

Industrial

578

130,0

5,0

560

115,0

10,0

609

44,0

11,3

538

95,0

16,0

551

110,0

5,8

541

120,0

12,4

542

108,0

Seco

555

100,0

8,9

561

100,0

7,8

563

122,0

12,8

545

97,0

7,5

Bacia
Hidrográfica

PTP 03

Prefeitura Municipal de
Carazinho

Distrito Industrial

52°44'13"O 28°17'33"S

Rio da Várzea

PTP 04

Associação de Moradores

São Bento

52°53'35"O 28°17'41"S

Rio da Várzea

PTP 05

Associação de Moradores

Capão Alto

52°58'26"O 28°12'12"S

Rio da Várzea

PTP 06

Associação de Moradores

Pinheiro Marcado

53°03'04"O 28°16'49"S

Rio da Várzea

PTP 07

Associação de Moradores

Pinheiro Marcado

53° 3'25"O 28°16'39"S

Rio da Várzea

PTP 08

Associação de Moradores

Pinheiro Marcado

53° 3'25"O 28°16'40"S

Rio da Várzea

PTP 09

Cooperativa Habitacional
Evangélica do RS

Cantares

52°47'58"O 28°19'13"S

Alto Jacuí

PTP 10

CORSAN

Rua Santos Dumont

52°48'29"O 28°17'38"S

Alto Jacuí

PTP 11

CORSAN

Rua Dona Júlia

52°47'44"O 28°16'48"S

Alto Jacuí

PTP 12

CORSAN

Rua Leão XIII

52°47'08"O 28°17'47"S

Alto Jacuí

Salão de Festas do Clube 52°46'48"O 28°17'47"S

Alto Jacuí

Lazer

550

30,0

25,0

PTP 13
PTP 14
PTP 15

Grêmio Aquático de
Carazinho
Grêmio Aquático de
Carazinho
Comercial Watertown Ltda

Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público

Poço 02 Azaléia

52°46'49"O 28°17'45"S

Alto Jacuí

Lazer

448

73,0

12,9

Bairro Operário

52°47'26"O 28°18'16"S

Alto Jacuí

Abastecimento
Doméstico

397

132,0

12,0
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POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NO SIAGAS (CPRM)
Coordenadas UTM
ID

Proprietário

Localidade
Longitude

52°47'54"O 28°20'48"S

Abastecimento
Doméstico/Rural
Abastecimento
Doméstico/Rural
Abastecimento
Doméstico/Industrial
Abastecimento
Doméstico/Rural

Cota
Terreno
(m)

Profundidade
Final (m)

Vazão
(m³/h)

-

45,0

8,0

-

86,0

4,4

-

32,0

9,0

-

57,0

9,0

Alex Sett

PTP 17

Antonio Biligo

PTP 18

Madeireira Herter Ltda

BR 386, km 173

52°47'54"O 28°14'43"S

Rio da Várzea

PTP 19

Antonio Xavier

São Bento

52°53'23"O 28°16'52"S

Rio da Várzea

PTP 20

Mekal Produtos Quimicos
Ltda

BR 386, Km 180

52°44'13"O 28°18'30"S

Alto Jacuí

Industrial

550

120,0

3,2

PTP 21

Silvana Rivarola Jarre ME

RS 142, Km 1

52º47'56''O 28º19'54''S

Alto Jacuí

Industrial

581

128,0

3,0

CORSAN

Rua Santos Dumont

52°48'27"O 28°17'37"S

Alto Jacuí

529

202,0

40,0

CORSAN

Rua Dona Júlia (bairro
São Sebastião)

52°47'10"O 28°19'43"S

Alto Jacuí

552

154,0

60,0

CORSAN

Rua Leão XIII

52°47'06"O 28°17'46"S

Alto Jacuí

539

154,0

70,0

Linha Vitória - Caçador 52°53'23"O 28°16'52"S

Fonte: SIAGAS, 2015.
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Alto Jacuí

Uso D'água

PTP 16

PTP
10*
PTP
11*
PTP
12*

Primeiro Distrito

Latitude

Bacia
Hidrográfica

Rio da Várzea

Abastecimento
Público
Abastecimento
Público
Abastecimento
Público

Figura 43 - Mapa de localização de poços de Carazinho cadastrados no SIAGAS.
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O Cadastro de Poços mantido pela Prefeitura de Carazinho conta, atualmente, com 18
poços instalados na cidade (Quadro 5) e 13 em comunidades no interior (Quadro 6). A
localização dos poços cadastrados na Prefeitura e o mapa de localização de poços na zona rural
são apresentados nas Figura 44 e Figura 45, respectivamente.
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Quadro 5 - Poços tubulares profundos de Carazinho cadastrados na Prefeitura Municipal.
POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL
Coordenadas UTM
ID

Proprietário

Bacia
Hidrográfica

Uso D'água

52°44'46,5''O 28°17'39,4''S

Alto Jacuí

Industrial

563

> 250 m³/dia

52°44'41,0''O 28°17'36,7''S

Alto Jacuí

Industrial

560

> 250 m³/dia

52°44'22,6''O 28°17'55,3''S

Alto Jacuí

Industrial

550

> 250 m³/dia

52°44'22,2''O 28°18'18,7''S

Alto Jacuí

Industrial

530

> 250 m³/dia

Localidade
Longitude

PTP 01
PTP 02
PTP 03
PTP 04
PTP 05
PTP 06

Nestlé Indústrias de
Alimentos
Nestlé Indústrias de
Alimentos
Nestlé Indústrias de
Alimentos
Nestlé Indústrias de
Alimentos
Condomínio Edifício La
Maison Royale
Instituto de Educação Nossa
Senhora da Glória

PTP 07 Asilo São Vicente de Paulo
PTP 08
PTP 09
PTP 10

Weber/ Weber Cia Ltda
Irlei José Marchetti (Gota
de orvalho insdústria de
comésticos Ltda)
Condominio Edifício
Esplanada Residence

PTP 11

Associação dos moradores
Cantares

PTP 12

Senger, Zílio e Cia Ltda
(San Remo Hotel)

PTP 13

Nédio Brandello

Distrito Industrial Carlos
Auguto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Auguto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Auguto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Auguto Fritz
Rua Bernardo Paz
140/150

Latitude

Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico

Cota Terreno
Prof.
(m)
Final (m)

52°47'15"O

28°17'6"S

Rio da Várzea

52°48'3"O

28°18'11"S

Alto Jacuí

52°48'13"O

28°18'13"S

Alto Jacuí

52°47'38"O

28°17'20"S

Alto Jacuí

Rua Caerá 132

52°46'47''O

28°16'53''S

Alto Jacuí

Industrial

590

160

3

Rua Venâncio Aires nº 37

52°47'20''O

28º17'02'S

Rio da Várzea

Abastecimento
Doméstico

605

178

150

52°47'59''O

28°19'14''S

Alto Jacuí

Abastecimento
Doméstico

574

112

6

52°47'06"O

28°17'01"S

Alto Jacuí

600

155

6,38

Rua Eurico Araújo, 228
Rua Sen. Salgado Filho,
103, Bairro Conceição
Av. Flores da Cunha,
2005, Bairro Centro

Rua José da Silva
Amaral, Esquina com a
Rua Sarandi
Av. Flores da Cunha, 963
Bairro Centro
Rua Antônio Vargas e
Rua Monteiro Lobato

119

Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico/
Rural

610

120

599

155

600

140

Vazão (m³/h)

1,08

590

140

POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL
Coordenadas UTM
ID

Proprietário

PTP 14

Coviplan S.A.

PTP 15

Hospital de Caridade de
Carazinho

PTP 16

Irmãos Thomigs Ltda

Longitude

Latitude

Bacia
Hidrográfica

52°41'50"O

28°16'47"S

Alto Jacuí

52°47'45"O

28°17'03"S

Rio da Várzea

Localidade
BR386 (PP3) localizado
na praça do pedágio de
Sarandi
Rua General Câmara, 70,
Bairro Centro
Imóvel na BR 386 km
174

Uso D'água
Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico
Abastecimento
Doméstico

Cota Terreno
Prof.
(m)
Final (m)
570
587

120

Sodertecno Ind. Comércio
de
Máquinas e Implementos
PTP 17
agricolas Ltda

Próximo ao Aerocluble

324041

6865858

Alto Jacuí

Industrial

590

124

PTP 18 RH Riss Combustíveis Ltda

Rua Adolfo Zieppe Filho,
distrito industrial

328699

686896

Alto Jacuí

Abastecimento
Doméstico/
Rural

558

140

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

120

Vazão (m³/h)

150

Figura 44 - Mapa de localização de poços cadastrados na Prefeitura Municipal de Carazinho.
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Quadro 6 - Relação de poços perfurados pela Prefeitura na zona rural de Carazinho, RS.
Posição Geográfica
Item

Localidade
Longitude

Latitude

Perfuração

Situação

Beneficiados

Observação

1

Molha Pelego

53°00'34"O

28°14'31"S

S

Em operação/rede OK

10 famílias

2

Santa Terezinha - setor
01

52°56'43"O

28°12'09"S

S

Em operação/rede OK

10 famílias

Refazer cadastro familiar

3

Santa Catarina (vila)

53°07'11"O

28°16'19"S

S

Em operação/rede OK

10 famílias

Falta levantamento
topográfico/cadastro

4

São Bento

52°53'25"O

28°17'26"S

S

Em operação/rede OK

40 famílias

5

São Bento

52°53'24"O

28°17'24"S

S

Em operação/rede OK

16 famílias

Refazer cadastro familiar

6

Colônia Dona Julia

52°46'48"O

28°15'17"S

S

Em operação/rede OK

07 famílias

Refazer cadastro familiar

7

Cruzinha (escola)

52°56'23"O

28°17'01"S

S

Em operação/rede limitada

05 famílias

Rede nova p/morador projetada

8

Cruzinha - setor 01

53°56'43"O

28°12'9"S

S

Sem operação/rede em projeto

10 famílias

Rede nova p/escola

9

Pinheiro Marcado (vila)

53°03'4"O

28°16'50"S

S

52°47'59"O

28°16'5"S

S

Em operação/rede limitada Adução
Deficiente

S/Info

Falta cadastro/Levantamento topogr.

52°52'16"O

28°12'9"S

S

Em operação/rede não projetada

07 famílias

Falta levantamento
topográfico/cadastro

10
11

Flamenguinho
(cemitério)
Santa Terezinha - setor
02

Em

operação/rede OK

120 famílias

12

Engenho Novo

52°52'16"O

28°16'39"S

S

Sem operação/rede projetada

13 famílias

Projeto concluído

13

Passo da Areia

52°53'30"O

28°19'28"S

S

Sem operação/rede não projetada

S/Info

Falta cadastro/Levantamento topogr.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.
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Figura 45 - Mapa de localização dos poços na área rural de Carazinho, RS.
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É bastante provável que os cadastros oficiais de poços tubulares (SIAGAS/CPRM e
DRH/SEMA) e o cadastro informal da Prefeitura de Carazinho, subestimem em várias ordens
de grandeza o número de poços efetivamente ocorrentes. Embora seja muito difícil quantificar
o número de poços que operam informalmente, por similaridade pode-se estimar que se
mantenha em Carazinho a situação apontada por Fragomeni et al. (2006) que em seus estudos
identificaram o número de poços tubulares profundos para a zona urbana de Passo Fundo, RS
situada nos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, como sendo de 237, enquanto o
banco de dados do DRH-RS apresentava na mesma época um total de 165 cadastros para toda
a área da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo – BHPF (27 municípios).

2.1.1.14 Caracterização do meio biótico

2.1.1.14.1 Vegetação
A vegetação é um dos componentes mais importantes do meio biótico, uma vez que seu
estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de hábitats para outras
espécies, a manutenção de serviços ambientais ou mesmo o fornecimento de bens essenciais à
sobrevivência de populações humanas. Assim, para o estabelecimento de políticas públicas
ambientais, é fundamental que haja um bom conhecimento acerca do atual estado da cobertura
vegetal do território.
O diagnóstico da vegetação apresentado a seguir foi baseado em análise de
documentação e imagens de satélite, revisão bibliográfica e visita in loco realizada no dia
08/06/15.
A área do município de Carazinho está inteiramente inserida no Bioma Mata Atlântica,
reconhecido como o mais descaracterizado dos biomas brasileiros, uma vez que foi palco dos
principais episódios de colonização e ciclos de desenvolvimento do país (IBGE, 2004). A
vegetação do Estado do Rio Grande do Sul também está dividida em nove regiões
fitoecológicas, sendo que o município de Carazinho se encontra na Região Fitoecológica
Floresta Ombrófila Mista, conforme ilustra a Figura 46, detalhada pela Figura 47. A região
fitoecológica compreende um espaço definido por uma florística de gêneros típicos e de formas
biológicas características que se repetem dentro de um mesmo clima, podendo ocorrer em
terrenos de litologia variada, mas com relevo bem marcado (IBGE, 1992).
A principal característica ecológica da Floresta Ombrófila Mista reside nos ambientes
ombrófilos, com índices termopluviométricos mais elevados e associados à altitude. A
precipitação bem distribuída durante o ano determina uma situação bioecológica praticamente
sem período seco. Caracteriza-se, também, por apresentar o estrato superior dominado pela
Araucária angustifólia, que dá à paisagem uma fisionomia própria. O estrato inferior é
constituído por árvores mais baixas ou arbustos arborescentes, pertencente em grande parte às
Mirtáceas, sendo comum a casca de anta (Drymis brasiliensis) e o pinheiro bravo (Podocarpus
lambertii). A araucária e outros elementos de origem temperada, em face às suas características
heliófilas, encontram-se hoje desfavorecidos, não só pela intervenção destruidora do homem,
mas pela incompatibilidade com o clima atual (LEITE e KLEIN, 1990).
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No país como um todo a Floresta Ombrófila Mista está atualmente reduzida a menos de
10% da sua área original. Na área que abrange o município de Carazinho são encontrados
apenas pequenos capões de mata, fragmentos de vegetação arbórea com araucária característica
do planalto médio. O restante integra a área de produção agrícola. Nestes fragmentos
geralmente não ocorrem relictos florestais e há poucas áreas abandonadas à proliferação da
vegetação secundária.
A vegetação secundária, quando existente, encontra-se em vários estágios de
desenvolvimento, herbáceo, arbustivo e arbóreo, dispersos por toda a área do Município. As
espécies arbóreas fazem parte de um estágio avançado de sucessão da vegetação, que estão
presentes em muitos locais, geralmente ao longo de arroios, formando uma floresta de galeria.
Também é comum a ocorrência de campos onde podem ser encontradas araucárias isoladas
junto aos capões.
No Quadro 7 estão listadas as principais espécies nativas encontradas nos fragmentos
de matas, conforme levantamento florístico que consta no Plano Ambiental Municipal de
Carazinho elaborado em 2007.
Figura 46 - Unidades de Vegetação do Rio Grande do Sul – RADAM.

Fonte: Biodiversidade do RS – Vegetação, 2015.

125

Figura 47 - Mapa da vegetação de Carazinho elaborado com base na Carta Cruz Alta, do IBGE, datada de 2003 na escala 1:250.000.
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Quadro 7 - Principais espécies arbóreas nativas encontradas nos fragmentos de mata no
município de Carazinho, RS.
Nome Comum
Nome Científico
Açoita cavalo

Luehea divaricata

Angico branco

Albizia polycephala

Araçá

Eugenia sp.

Aroeira folha de salso

Schinus molle

Aroeira bugre

Lithraea brasiliensis

Chal-chal

Allophylus guaraniticus

Camboatá-vermelho

Cupania vernalis

Canela

Octea sp.

Caroba

Jacaranda micrantha

Canela amarela

Nectandra grandiflora

Canela ferrugem

Nectandra rigida

Canela preta

Nectandra magapotamica

Canela sassafrás

Ocotea odorifera

Cedro

Cedrela fissilis

Guajuvira

Patagonula americana

Grandiuva

Trema micrantha

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

Mamica de cadela

Zanthoxylum rhoifolium

Pinheiro brasileiro

Araucaria angustifolia

Pitanga

Eugenia uniflora

Sete capotes

Campomanesia guazumaefolia

Fonte: Plano Ambiental do Município de Carazinho, 2007 (adaptado).

2.1.1.14.1.1 Matas ciliares
Ao longo das margens dos rios, nos locais onde a drenagem do solo é melhor,
predominam espécies arbustivas e arbóreas de médio e grande porte. Devido ao avanço da
colonização, esta vegetação foi sendo eliminada para difundir diversos tipos de cultivos
agrícolas nestas áreas (Prefeitura Municipal de Carazinho, 2007).
A partir da análise de mosaicos de imagens de satélite (Figura 48 e Figura 49), podese verificar que a área do município exibe um estado de moderado grau de preservação das
matas ciliares em seus principais cursos fluviais, em especial aqueles situados na área rural.
Alguns trechos não apresentam mata ciliar densa ou carecem da largura mínima exigida por lei.
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Figura 48 - Imagem aérea evidenciando as matas ciliares no Rio da Várzea em área próxima ao
Parque de Exposições Vali Albrecht de Carazinho, RS.

Fonte: Google Earth, 2014.

Figura 49 - Imagem aérea evidenciando as matas ciliares no Rio da Várzea em área próxima ao
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz.

Fonte: Google Earth, 2014.
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2.1.1.14.1.2 Vegetação urbana e parques
A vegetação urbana existente em Carazinho se encontra em praças e vias públicas. O
Município dispõe de cinco praças que apresentam infraestrutura de lazer para a população;
porém, em torno de dez praças localizadas em alguns bairros não estão arborizadas ou
encontram-se em situação precária.
Destaca-se a Praça Albino Hillebrandt no centro da cidade, que apresenta fluxo maior
de pessoas, na qual está sendo realizado o manejo de algumas árvores danificadas ou exóticas,
as quais foram ou estão sendo substituídas por espécies nativas.
As vias públicas em algumas áreas da cidade apresentam uma quantidade satisfatória de
espécies arbóreas, porém em outras a arborização é insignificante ou inexistente. Conforme o
Plano Ambiental Municipal de Carazinho, isso ocorre devido à falta de planejamento, pois as
larguras da calçada e do passeio público não apresentam medidas adequadas. Algumas espécies
são de porte inadequado, necessitando poda ou supressão por dificultarem serviços de telefonia,
distribuição de sinal de internet e energia, que em certas situações podem representar perigo à
população (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO, 2007).
A Prefeitura Municipal, por meio da equipe do Departamento de Meio Ambiente
(DEMA), recentemente realizou um inventário da vegetação urbana de cinco regiões da cidade
(Bairros Princesa, Centro, Santo Antônio, Oriental e Av. Flores da Cunha). O levantamento foi
realizado no período de maio de 2013 a julho de 2014, com ênfase nas espécies arbóreas e
arbustivas arborescentes. A Tabela 21 apresenta um resumo desse inventário.
Os dados obtidos demonstram que há predominância de espécies exóticas na vegetação
urbana de Carazinho. Além do número de espécies exóticas ser maior que o de nativas, do
número total de exemplares inventariados em cada bairro, em média 65,5% são de espécies
exóticas: 66% no Bairro Santo Antônio, 76% no Bairro Oriental, 64,7% no Centro, 68% no
Bairro Princesa e 53% na Av. Flores da Cunha. Destacam-se, entre as espécies exóticas mais
encontradas nestes cinco locais o ligustro (Ligustrum lucidum), a extremosa (Lagerstroemia
indica) e a canela-doce (Cinnamomum verum).
Entre as espécies nativas, as representadas com maior número de exemplares nos cinco
locais amostrados foram o jerivá (Syagrus romanzoffianum), a pitangueira (Eugenia uniflora),
a aroeira-periquita (Schinus molle) e o manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis).
Merece destaque o fato de o município ter legislação específica que estabelece normas
de proteção e promoção da arborização urbana (Lei Municipal Nº 7.096/10). A referida lei
ressalta que a arborização tem por objetivo assegurar a melhoria da qualidade de vida dos
habitantes, bem como tornar bem comum as espécies arbóreas existentes no Município,
incluindo passeios, praças, parques, logradouros públicos e áreas privadas de relevante interesse
ambiental.
A preocupação ambiental é histórica no município, pois já em 1967 uma lei municipal
declarava espécies de preservação permanente e imunes ao corte, remanescentes florestais e
exemplares da flora nativa dentro do perímetro urbano (Lei Municipal Nº 2091/67). Em
consequência, o município apresenta diversos exemplares de araucária preservados em vias
públicas além de áreas verdes de diferentes extensões, com o objetivo de preservação da flora.
Como exemplos podem ser citadas a área de aproximadamente 12.000m², entre a Rua
Luis Guanela a Rua Flávio Antonio Gobi, próximo à estação rodoviária da cidade, e uma área
de 28.609,10m², localizada na Vila Princesa, adquirida pelo município da extinta Rede
Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), com a finalidade da criação de um parque
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de preservação (Lei Municipal Nº 5388/00). Desde 2003, a partir de um Termo de Ajustamento
de Conduta pelo Ministério Público, o local recebeu cercamento, iluminação e uma guarita e
passou a ser administrado pela prefeitura. Esta área apresenta vegetação nativa da região, além
de algumas espécies arbóreas exóticas. O município utiliza esta área para realização de trilhas
ecológicas com as escolas do município, bem como realiza projeto de educação e
conscientização ambiental da população (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
2007).
Tabela 21 - Número de famílias botânicas, número de espécies exóticas, nativas do RS ou nativas
do Brasil e número total de exemplares encontrados nas vias públicas e praças de cinco regiões
da área urbana de Carazinho, RS.
Regiões da área urbana de Carazinho
Bairro Santo
Bairro
Centro
Bairro
Av. Flores
Antônio
Oriental
Princesa
da Cunha*
Famílias
botânicas
35
43
39
28
23
Espécies
exóticas
36
52
46
27
21
Espécies
nativas do RS
27
25
21
19
10
Espécies
nativas do
3
10
8
5
5
Brasil
Total de
exemplares
577
2.015
1.341
428
334
* Levantamento realizado nas laterais da avenida e no canteiro central.
Fonte: Adaptado do Inventário da Vegetação Urbana de Carazinho, realizado pela Prefeitura Municipal de
Carazinho em 2013-2014.

Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz
Uma das áreas verdes de maior interesse para o município de Carazinho é o Parque
Municipal João Alberto Xavier da Cruz (Figura 50 e Figura 51). O parque tem área de 206,66
ha e foi criado pela Lei municipal n° 4.375/92 com a finalidade de resguardar atributos
excepcionais da natureza na região e proteger integralmente a fauna, a flora, o solo, as águas e
demais recursos naturais, conciliando com a utilização para objetivos educacionais, recreativos
e científicos. Inicialmente denominado Parque Municipal de Carazinho e conhecido
popularmente como Parque da Cidade, passou oficialmente para a nova denominação através
da Lei Municipal 5.356/99, em homenagem ao ecologista João Alberto Xavier da Cruz, que se
destacou como um dos mais ferrenhos defensores do parque.
O parque apresenta uma importante área de regeneração e preservação às margens do
Rio da Várzea e possui a maior reserva de floresta plantada de A. angustifólia da região, com
mais de 500 árvores (Figura 52). A presença maciça da conífera, principalmente durante o
período de amadurecimento das sementes, tornava o local um centro regional de atração do
papagaio charão (Amazona pretrei), que transformava o local em dormitório, razão pela qual o
parque tornou-se um centro de interesse não somente local e regional, mas também nacional,
com visitas de pesquisadores para avaliar o comportamento da ave. Por ser considerada espécie
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em extinção, os ecologistas pressionaram os poderes executivo e legislativo para tornar o parque
área de preservação integral (BACKES, 2012).
Atualmente pesquisas demonstram que essa espécie de papagaio não usa mais a área do
parque como dormitório. No entanto, há que se considerar que nada impede que eventualmente
a espécie torne a utilizar a área do parque, principalmente na época de produção de pinhões, um
dos principais alimentos dessa ave.
Figura 50 - Vista aérea do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz de Carazinho, RS.

Fonte: Google Earth, 2014.
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Figura 51 - Acesso ao Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 52 - Vista parcial das araucárias do Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Apesar da reconhecida importância do parque, o mesmo ainda não está cadastrado no
Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC, 2015) e nem no Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC, 2015), além de não ter um plano de manejo implementado,
embora tentativas nesse sentido já tenham ocorrido no passado.
De acordo com informações fornecidas pela equipe da Prefeitura Municipal, o parque
possui Plano de Manejo elaborado pela Universidade de Passo Fundo, o qual prevê não apenas
a preservação, mas também programas de manejo de uso público para recreação, educação
ambiental, turismo, entre outros. Define o zoneamento contemplando as seguintes zonas:
intangível, primitiva, de uso extensivo, de uso intensivo, de uso especial, de recuperação. No
entanto, desde a aprovação do plano de manejo o poder público tem enfrentado dificuldades
técnicas e financeiras para a sua implementação.
Embora o parque se constitua numa área teoricamente destinada à preservação
ambiental, a flora e a fauna nativas acabam competindo com espécies exóticas. Uma parte
considerável de seus 206,66 ha é ocupada por árvores de espécies exóticas como pinus (Pinus
sp.) e eucalipto (Eucaliptus sp.), que são inadequadas para um espaço de preservação e
competem com a vegetação nativa, especialmente no que se refere ao pinus. É um local que
poderia ser amplamente utilizado para atividades de preservação ambiental, mas que tem
sofrido com a falta de conservação além de atos de depredação e vandalismo (Figura 53 e Figura
54).
Destaca-se como aspecto positivo o fato de que recentemente a administração
municipal, através do Departamento de Meio Ambiente, readequou um projeto de revitalização
do parque elaborado originalmente em 2013, o qual foi entregue no dia 18/05/15 a vereadores
do município, em busca de apoio para captação de recursos financeiros para sua implementação
(GAZETA670, 2015). O projeto apresenta 17 metas para que o parque torne a ser ocupado pela
população carazinhense como forma de lazer e educação entre as quais destacam-se: revisar e
implementar o plano de manejo elaborado em 1993; fomentar o turismo ecológico; proteger as
nascentes e repovoar a mata ciliar dentro do parque; proporcionar estudo e estabelecimentos
das trilhas interpretativas e construir um viveiro de mudas.
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Figura 53 - Vista da depredação da guarita na entrada do Parque Municipal João Alberto
Xavier da Cruz de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 54 - Vista do Centro de Educação construído no Parque Municipal João Alberto Xavier
da Cruz de Carazinho, mas desativado.

Fonte: PMSB, 2015.
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2.1.1.14.2 Fauna
A fauna tem importância fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, atuando na
manutenção da cobertura vegetal através da polinização e da dispersão de sementes, além de
ter um papel importante na cadeia alimentar, permitindo a sobrevivência de outras espécies.
O diagnóstico da fauna apresentado a seguir foi baseado nas informações contidas na
bibliografia e principalmente no Plano Ambiental do Município de Carazinho (Prefeitura
Municipal de Carazinho, 2007).
A distribuição e a ocorrência da fauna atual no território do município são influenciadas
pelas transformações ambientais ocorridas devido a processos antrópicos que ocasionaram a
supressão e/ou alteração de habitats. As transformações sistêmicas dos habitats são reflexo das
pressões de colonização que desenharam um mosaico ambiental característico de áreas em
processo de expansão agrícola e industrial.
Os animais do grupo dos mamíferos representam aqueles com maior potencial para
sentir os impactos causados pelo homem na modificação de seu ambiente natural. Isto se deve
ao fato do grupo apresentar características ecológicas diferenciadas, sofrendo direta e
indiretamente com a redução ou transformação dos habitats naturais. Mesmo assim, algumas
espécies resistem e adaptaram-se aos novos habitats criados. As espécies de mamíferos
silvestres mais comuns na região de Carazinho encontram-se listadas no Quadro 8.
Quadro 8 - Mamíferos silvestres encontrados no município de Carazinho, RS.

Nome Comum
Capivara
Coati
Furão
Gambá
Gambá de orelha branca
Graxaim do mato
Mão pelada
Morcego-fruteiro
Morcego-orelhudo
Ouriço
Paca
Preá
Rato do mato
Rato do banhado
Tatu
Tatu do rabo mole
Tatu-galinha
Zorrilho

Nome Científico
Hydrochoerus hydrochaeris
Nasua nasua
Galictis cuja
Didelphis marsupialis
Didelphis albiventris
Dusicyon thous
Procyon cancrivorous
Sturnira lilium
Histiotus velatus
Coendou villosus
Agouti paca
Cavia aperea
Akodon sp.
Nectomys squamipes
Dasypus hybridus
Cabassous tatouay
Dasypus novemcinctus
Conepatus chinga

Fonte: Plano Ambiental do Município de Carazinho, 2007 (adaptado).
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Martinez et al. (2014) citam, ainda, a ocorrência das seguintes espécies na região: bugio
ruivo (Alouatta guariba), cutia (Dasyprocta azarae), graxaim do campo (Pseudalopex
gymnocercus), ratinho do mato (Oligoryzomys nigripes) e serelepe (Sciurus sp.). Três das
espécies citadas para a região de Carazinho constam na lista de espécies ameaçadas de extinção,
na categoria vulnerável (bugio ruivo, coati e cutia) (SEMA, 2015).
Os répteis são animais que também sofrem muito com a degradação do ambiente e
desaparecimento de seus habitats, levando-os a invadirem habitações humanas causando,
muitas vezes, acidentes ofídicos e podendo levar à morte do animal. Neste grupo encontram-se
espécies importantes para o controle populacional de roedores, como por exemplo as serpentes.
A diminuição desses predadores pode resultar na superpopulação de roedores e de insetos. As
principais espécies de serpentes encontradas no município são: cobra-verde (Lophis sp.), cobrad’água (Helicops infrataeniatus), cruzeira (Bothrops alternatus), jararaca (Bothrops jararaca)
e falsa-coral (Oxyrhopus rhombifer).
A ictiofauna e os anfíbios são grupos muito suscetíveis às condições ambientais e,
portanto, diretamente influenciados pelas condições de saneamento pois habitam corpos d´água
ou áreas úmidas. Além disso, são muito importantes no controle de insetos, impedindo a
proliferação de muitos deles.
A ictiofauna dos cursos de água da região de Carazinho está representada
principalmente pelas seguintes espécies de peixes: bagre (Pseudocetopsis sp.), cará
(Gymnogeophagus gymnogenys), cascudo (Hypostomus sp.), jundiá (Rhamdia quelen),
lambaris (Bryconamericus lambari e Astyanax sp.), piava (Leporinus friderici), traíra (Hoplias
malabaricus) e violinha (Rineloricaria sp.). Já os principais anfíbios encontrados nas áreas
úmidas do município são: perereca pequena (Hyla minuta), rãs (Hyla sp. e Rana sp.) e sapos
(Bufo sp. e Leptodactylus sp.).
No entanto, a avifauna é a mais representativa, apresentando uma grande diversidade e
quantidade de indivíduos. A maior diversidade encontra-se neste grupo devido à sua grande
capacidade de dispersão, possibilitando a procura de novos habitats.
A avifauna do Rio Grande do Sul é extremamente variada. De acordo com Bencke et al.
(2010), no Estado existem 661 espécies de aves já registradas, que somam mais de um terço de
todas as espécies conhecidas no Brasil. Somente no município de Carazinho já foram
registradas 137 espécies, cuja lista pode ser conferida em Wikifauna (2015).
Desse total, 91 espécies, pertencentes a 34 famílias diferentes, foram registradas no
Parque Municipal João Alberto Xavier da Cruz, reforçando a importância do Parque como área
de preservação não só da flora, mas também da fauna do município de Carazinho e região norte
do Rio Grande do Sul. A lista completa das espécies registradas no Parque pode ser conferida
em Táxeus (2015).
Destaca-se a ocorrência do papagaio charão (Amazona pretrei), espécie ameaçada de
extinção, na categoria vulnerável (SEMA, 2015). Bandos de variados tamanhos dessa ave são
observados em determinadas áreas do município, inclusive na área urbana, especialmente
durante a época de produção de pinhões, seu principal alimento, e durante a época de
reprodução que varia de setembro a janeiro. A espécie encontra-se seriamente ameaçada de
desaparecer do Rio Grande do Sul pois a captura dos filhotes que são comercializados como
animais de estimação e a redução das florestas com araucária são, hoje, suas principais ameaças.
O desaparecimento dessa mata nativa reduz drasticamente os locais para fazer seus ninhos e,
também, diminui a produção de seu principal alimento (MARTINEZ e PRESTES, 2008).
Evidencia-se como aspecto positivo o desenvolvimento, no município, do Projeto
Charão, uma parceria entre a organização não governamental Amigos do Meio Ambiente de
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Carazinho e o Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Passo Fundo. O projeto vem
estudando essa espécie de papagaio há 20 anos, em ambientes naturais do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina. Dentre as principais atividades para a conservação podem ser citadas as
campanhas de educação ambiental que informam, sensibilizam e valorizam o ambiente natural
e a construção de caixas-ninhos artificiais, que facilitam a nidificação da espécie.
Mais recentemente o projeto tem voltado a atenção também para o papagaio do peito
roxo (Amazona vinacea), outra espécie que busca dormitório no município. O papagaio do peito
roxo, assim como o papagaio charão, é uma espécie ameaçada de extinção.

2.1.1.15 Levantamentos e análises aerofotogramétricas
Não foram disponibilizadas pelo município de Carazinho imagens aerofotogramétricas,
sendo assim não foi possível anteder a apresentação deste tema. Porém, diversas imagens de
satélite ilustrando e representando o município já foram apresentadas no decorrer do documento
e ainda serão apresentadas nos itens subsequentes. Entende-se que com isto dar-se-á conta de
caracterizar visualmente o Município.

137

2.1.2 Atividade B.1.2. - Meio ambiente e recursos hídricos
A caracterização do meio ambiente de forma específica já foi realizada pela
apresentação dos itens 2.1.1.13 Caracterização do meio físico e 2.1.1.14 Caracterização do meio
biótico. Assim, neste item serão apresentadas características e levantamentos realizados nos
Planos Nacional, Estadual de Recursos Hídricos e nos Planos de Bacia Hidrográfica.
Já o tema Recursos Hídricos será aqui tratado de forma ampla e global, ou seja, foram
levantadas e serão apresentadas algumas informações gerais sobre as duas Bacias Hidrográficas
que drenam as águas do município de Carazinho, a saber: Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea
e Bacia hidrográfica do Alto Jacuí.
Informações específicas e relacionadas à área interna dos limites políticos do município
de Carazinho foram diagnosticadas e estão apresentadas no item 2.2.6 Atividade B.2.6. Situação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

2.1.2.1 Caracterização geral das bacias hidrográficas de inserção de
Carazinho
O Estado do Rio Grande do Sul é dividido em três Regiões Hidrográficas – Região
Hidrográfica do Guaíba, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica das Bacias
Litorâneas, subdivididas em 25 bacias (Figura 55).
O Município de Carazinho está inserido em duas destas Regiões Hidrográficas, sendo
elas:
1) Região Hidrográfica do Uruguai: subdividida em 11 bacias hidrográficas (Apuaê Inhandava, Passo Fundo, Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo, Piratinim, Ibicuí, Quarai, Santa
Maria, Negro, Ijuí, Várzea e Butuí - Icamaquã). Destas o Município tem suas águas drenando
para a Bacia Hidrográfica Várzea (U100) com 49,6% de sua área territorial.
2) Região Hidrográfica do Guaíba: subdividida em nove bacias hidrográficas (Gravataí,
Sinos, Caí, Taquari - Antas, Pardo, Alto Jacuí, Vacacaí - Vacacaí Mirim, Baixo Jacuí e Lago
Guaíba), sendo 50,3% do território de Carazinho pertencente à Bacia do Alto Jacuí (G050).
A Tabela 22 apresenta as áreas das regiões e bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.
A localização da Bacia dos Rios da Várzea e Alto Jacuí no município de Carazinho
serão apresentadas no item 2.2.6 Atividade B.2.6. - Situação dos serviços de drenagem e manejo
de águas pluviais urbanas, que irá avaliar a situação dos sistemas de drenagem do município de
Carazinho.
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Figura 55 - Regiões hidrográficas do Rio Grande do Sul.

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2007 (adaptado).

A Região Hidrográfica do Uruguai localiza-se ao norte e a oeste do Estado do Rio
Grande do Sul, drenando uma área total de 126.439 km², abrangendo 45% da superfície total
do Estado. Na porção central do Estado está localizada a Região Hidrográfica do Guaíba,
drenando uma área de 84.555 km² que representa aproximadamente 30% da superfície do
Estado.
Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2007), a disponibilidade hídrica
superficial, sob o aspecto quantitativo, ou seja, diretamente relacionado às vazões, considerando
as contribuições de montante, é de:


Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí (área de 13.037,20 km²): vazão média anual de
longo período de 316.386 m³/s e mínima de 24,33 m³/s;



Bacia do Rio da Várzea (área 9.508,42 km²): Vazão média anual de longo
período de 276,51 m³/s e mínima de 26,96 m³/s.

Ambas foram baseadas em uma série histórica de 66 anos.
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Tabela 22 - Áreas das Regiões e Bacias Hidrográficas do Rio Grande do Sul.
Região Hidrográfica
Bacia Hidrográfica
Código
Área (km²)

Guaíba

Gravataí

G10

2.008,93

Sinos

G20

3.680,04

Caí

G30

4.957,74

Taquari - Antas

G40

26.323,76

Alto Jacuí

G50

13.037,20

Vacacaí - Vacacaí Mirim

G60

11.085,77

Baixo Jacuí

G70

17.370,48

Lago Guaíba

G80

2.459,91

Pardo

G90

3.631,24

TOTAL (9 Bacias)

Bacias Litorâneas

84.555,07

Tramandaí

L10

2.745,73

Litoral Médio

L20

6.472,10

Camaquã

L30

21.517,58

Mirim - São Gonçalo

L40

25.666,83

Mampituba

L50

683,76

TOTAL (5 Bacias)

Uruguai

57.085,98

Apuaê - Inhandava

U10

14.510,98

Passo Fundo

U20

4.847,25

Turvo - Santa Rosa - Santo Cristo

U30

10.824,02

Piratinim

U40

7.647,26

Ibicuí

U50

35.041,38

Quarai

U60

6.658,78

Santa Maria

U70

15.665,92

Negro

U80

3.005,24

Ijuí

U90

10.704,60

Várzea

U100

9.508,42

Butuí-Icamaquã

U100

8.25,76

TOTAL (11 Bacias)

126.439,14

Total das 25 Bacias Hidrográficas

268.439,14

Laguna dos Patos e Lagoa Mirim

268.080,19

Total do Estado do Rio Grande do Sul

282.129,54

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2007 (adaptado).

Quando observados os recursos hídricos subterrâneos disponíveis, é possível verificar
nas Regiões Hidrográficas do Guaíba e Uruguai uma série de sistemas aquíferos de distintas
características. Entre elas, a grande ocorrência espacial dos sistemas aquíferos Serra Geral em
todas as bacias, embora abastecendo com vazões relativamente baixas na primeira e mais
elevadas na Região Hidrográfica do Uruguai. O Quadro 9 relaciona o percentual de ocorrência
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da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí (Guaíba) e Várzea (Uruguai), as médias de vazão (m³/h),
suas capacidades específicas (m³/h/m) e as reservas reguladoras da bacia como um todo.
Quadro 9 - Estimativa das Reservas Reguladoras de Águas Subterrâneas.
Principais
Reserva
% de
Vazão
Capacidade específica
Bacia
sistemas
Reguladora
ocorrência
(Q)
média da
Hidrográfica
aquíferos
3
3
(hm /ano)
na bacia
(m /h/)
bacia (Qs) (m3/h/m)
aflorantes
Alto Jacuí
(G50)

Várzea
(U100)

2.023

Serra
Geral I
Serra
Geral II

87,12
12,88

1.977

Serra
Geral I
Serra
Geral II

87,85
12,15

17,68
m3/h

Em geral baixa; Serra
Geral II muito baixa
com Botucatu confinado
com Q/s muito baixa.

15,8 m3/h

Em geral baixa;
Botucatu
confinado com Q/s
média.

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2007 (adaptado).

2.1.2.2 Caracterização geral dos ecossistemas naturais

2.1.2.2.1 Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí
Segundo pesquisa do INEP e SOS Mata Atlântica, o monitoramento por satélite do
estado de conservação dos biomas brasileiros, indica uma degradação crescente dos biomas do
Rio Grande do Sul, com elevado grau de descaracterização da Mata Atlântica a qual ocupa
menos de 8% de sua cobertura original no Estado.
Conforme o inventário florestal contínuo – DEFAP/RS, através de cartas do exército
(DSG) Alto Jacuí, classifica o uso de solo na Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí é
predominantemente para atividades agrícolas (100,90 km²) e de campos e/ou pastagens
(7.885,61 km²), conforme Tabela 23.
Segundo o Plano de Bacia do Alto Jacuí (2009) a Bacia Hidrográfica possui uma
cobertura florestal de 2.842,83 km², representando 1,006% da cobertura do Estado, deste
percentual 2.769,63 km² (0,98%) de florestas nativas em estágio inicial, médio e avançado de
sucessão e 73,20 km² (0,026%) de reflorestamentos distribuídos conforme Tabela 24.
Tratando de maneira global, identifica-se que a Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí possui
duas unidades de conservação e uma reserva particular do patrimônio natural do Rio Grande do
Sul, sendo elas: Parque Estadual Quarta Colônia localizada nos municípios de Agudo e Ibarama
e Floresta Nacional de Passo Fundo localizada no município de Mato Castelhano e Fazenda
Bonito localizada no município de Júlio de Castilhos. A área total das unidades e a legislação
aplicável são apresentadas no Quadro 10. A descrição sobre unidades de conservação ou
proteção dos ecossistemas naturais específicas da área que abrange o município de Carazinho
foi apresentada no item 2.1.1.14 Caracterização do meio biótico.
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Tabela 23 - Distribuição do uso do solo na Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.

Tipo de uso

Área (km2)

Campo/Pastagem

7.885,61

Solo exposto

2.975,24

Água

287,25

Agricultura

100,9

Eucalipto

41,44

Pinus

31,71

Urbano

13,23

Banhado

5,98

Duna

0,98

Acácia

0,05

Fonte: DEFAP (Adaptado).

Tabela 24 - Distribuição da cobertura florestal na Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.
Floresta Natural

Eucalyptus spp.

Pinus spp.

Acacia mearnsii

Área

Estado

Área

Estado

Área

Estado

Área

Estado

(Km²)

(%)

(Km²)

(%)

(Km²)

(%)

(Km²)

(%)

2.769,63

0,98

41,44

0,015

31,71

0,011

0,05

0

Carta
Alto
Jacuí

Fonte: Plano de Bacia do Alto Jacuí, 2009 (adaptado).

Quadro 10 - Unidades de Conservação da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.
Unidade de
Área (ha)
Legislação
conservação
Parque Estadual Quarta
1.847,90
Decreto nº 44.186
Colônia
Floresta Nacional de
Portaria Federal IBDF
1.328,00
Passo Fundo
561
Fazenda Rodeio Bonito

2.761,55

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí, 2009.
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Portaria 021/92-N

2.1.2.2.2 Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea
A Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea não possui plano de bacia, porém algumas
características são identificadas através do Relatório de Recursos Hídricos Estadual. A Bacia
Hidrográfica enquadra-se na província geomorfológica do Planalto Meridional e seus principais
corpos hídricos são os rios da Várzea, principal curso d’água de Carazinho, sendo o corpo
hídrico utilizado para fins de abastecimento público do município e Ogaratim formado pelos
arroios Passo Grande e Saltinho.
A Bacia Hidrográfica da Várzea possui duas unidades de conservação sob administração
do município de Dois Irmãos das Missões (Quadro 11).
Quadro 11 - Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Rio da Várzea.

Unidade de
Conservação

Classificação Localização
no SNUC
(municípios)

Parque Estadual de
Rondinha

Proteção
Integral

Parque Estadual do
Turvo

Proteção
Integral

Reserva Biológica
Moreno Fortes

Reserva
Biológica

Rondinha,
Sarandi
Derrubadas,
Esperança
do Sul
Dois Irmãos
das Missões

Área (ha)

Administração

1.000,00

Estadual

17.491,40

Estadual

474,80

Municipal

Fonte: Plano de Estadual de Recursos Hídricos.

2.1.2.3 A Situação e perspectivas dos usos e da oferta de água nas bacias
hidrográficas de utilização potencial para suprimento humano
A situação dos usos e da oferta de água nas bacias hidrográficas é tipicamente ligada ao
abastecimento humano, saneamento, atividades industriais, agrícolas, pecuária e irrigação, além
do uso pelas atividades de lazer e turismo, geração de energia e mineração. Na Tabela 25 é
apresentado o balanço entre a demanda e consumo dos recursos hídricos médios setorizados
anuais da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí – Região Hidrográfica do Guaíba.

Tabela 25 - Consumo versus demanda média anual setorizada dos recursos hídricos.
Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí

Humano

Irrigação

Animal

Indústria

Total

Consumo hídrico médio (m³/s)

0,16

1,27

0,36

0,004

1,83

Demanda hídrica média (m³/s)

0,81

1,27

0,51

0,14

2,73

Fonte: Plano de Bacia do Alto Jacuí, 2009 (adaptado).
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Tratando-se da disponibilidade hídrica versus demanda e consumo, apresentadas na
Tabela 26, tanto a demanda como o consumo representam um terço da disponibilidade hídrica
mínima nas estações quentes.

Tabela 26 - Balanços hídricos setoriais.
Bacia Hidrográfica do Alto
Média Anual
Média Verão (%)
Jacuí
(%)

Mínima Verão
(%)

Demanda x Disponibilidade

0,9

3,0

39,8

Consumo x Disponibilidade

0,6

2,6

34,0

Fonte: Plano de Bacia do Alto Jacuí, 2009 (adaptado).

Na área de abrangência da Bacia do Alto Jacuí o abastecimento público é realizado pela
CORSAN, que abrange 98% do abastecimento de água dos 35 municípios atendidos. Destes,
são contabilizadas 25 captações de água na bacia hidrográfica, sendo 110.000 economias e
382.000 pessoas, além da utilização de 104 poços de captação de água subterrânea. No
município de Carazinho a captação é realizada em uma barragem de nível no manancial do Rio
da Várzea, Região Hidrográfica do Uruguai (CORSAN, 2008 apud PLANO DE BACIA DO
ALTO JACUÍ, 2009).
Os consumos hídricos setoriais e globais, para as bacias hidrográficas do Alto Jacuí e
Várzea, em termos médios anuais são apresentados na Tabela 27.
Em termos percentuais a irrigação representa cerca de 70% do consumo anual na Bacia
Hidrográfica do Alto Jacuí, valor semelhante ao consumo global anual das Bacias Hidrográficas
da Região Hidrográfica do Guaíba que é de 84%, indicando a importância deste setor. Já na
Bacia Hidrográfica da Várzea o setor de maior consumo é o animal, com um percentual de
cerca de 66%, sendo a média global de 70%.

Tabela 27 - Consumos hídricos globais e setoriais anuais.
Total
Humano
Irrigação
Animal
Bacia Hidrográfica
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
(m³/s)
Alto Jacuí
1,80
0,16
1,27
0,33
Várzea

0,74

0,11

0,14

0,49

Industrial
(m³/s)
0,04
0,01

Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2007 (adaptado).

2.1.2.4 Identificação das condições qualitativas dos recursos hídricos
O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí, segundo o Plano de
Gerenciamento, realizou a demonstração dos índices de qualidade de água, além de coletar
dados das possíveis atividades causadoras de degradação ambiental de seus recursos hídricos.
A qualidade das águas superficiais do primeiro trecho (rios Jacuí e Jacuí Mirim e
reservatórios Passo Real, Maia Filho e Itaúba), medidos no período de janeiro de 2007 a janeiro
de 2008, indicaram que apesar da alternância entre períodos de seca e períodos de chuvas, o
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IQA (Índice de Qualidade da Água) manteve-se como classe 2, ou seja, de boa qualidade
(Figura 56).
Figura 56 - Resultados de IQA nas águas do trecho 1 da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.

Dentre as atividades potencialmente poluidoras diagnosticadas na Bacia Hidrográfica
do Alto Jacuí podem ser citadas a pecuária, a indústria e o esgotamento sanitário. Responsável
pelo lançamento de efluentes, destaca-se o esgoto doméstico como o maior causador de
impacto. Ainda segundo o Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí, a
geração de esgotos domésticos em Carazinho é de 3.118.505 m³/ano, o que corresponde a 7,2%
do volume total gerado pela bacia hidrográfica.
Em Carazinho é possível observar que em quase todos os bairros do município existe o
lançamento de efluentes líquidos domésticos e/ou resíduos sólidos nos recursos hídricos
existentes, dentre eles: Bairros Centro, Conceição, Fey, Floresta, Glória, Laranjal, Medianeira,
Santa Terezinha, Santo Antônio, São Jorge, Sassi e Vargas, conforme levantamento fotográfico
apresentado pela Figura 57 até Figura 74.
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Figura 57 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Centro, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 58 - Descarte irregular de efluentes líquidos domésticos no Bairro Centro, Carazinho,RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 59 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Conceição, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 60 - Descarte irregular de efluente doméstico no Bairro Conceição, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
.
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Figura 61 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Fey, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 62 - Descarte irregular de efluentes no Bairro Fey, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 63 - Descarte irregular de resíduos sólidos e efluentes no Bairro Floresta, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 64 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Glória, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 65 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Laranjal, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 66 - Possível descarte irregular de efluentes no Bairro Laranjal, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 67 - Poluição possivelmente causada pela disposição irregular de efluentes.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 68 - Descarte irregular de efluente doméstico no Bairro Medianeira, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 69 - Descarte irregular de efluente doméstico no Bairro Santa Terezinha, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 70 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Santa Terezinha, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 71 - Descarte irregular de efluentes no Bairro Santo Antônio, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 72 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro São Jorge, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 73 - Descarte irregular de efluente doméstico no Bairro Sassi, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 74 - Descarte irregular de efluentes no Bairro Vargas, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Outra atividade de potencial impacto ambiental é a do setor industrial. O Plano de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí calculou o índice de poluição para cada
tipologia de indústria. Os resultados demonstraram que a Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí se
caracteriza pela baixa densidade industrial com potencial de poluição de águas de
12,7/município. Apenas cinco municípios concentram um percentual de 55,6% das indústrias
com potencial poluidor, sendo Carazinho uma delas. De um total de 257 indústrias identificadas
no município, 20% possui potencial poluidor, valor próximo ao percentual de toda a bacia que
é 21,8%.
Tratando-se de percentual de redução da carga poluidora, em termos de DBO (Demanda
Bioquímica de Oxigênio), na bacia é de 46,7%, sendo que 70% dos municípios não possuem
indústrias com tratamento de efluentes. Carazinho novamente ganha destaque, sendo um dos
oito municípios que concentram 5.730 t/ano de DBO5, o que representa 83,3% da poluição da
bacia. A Tabela 28 apresenta a carga de DBO5 bruta e remanescente em Carazinho.
Tabela 28 - Distribuição do número de indústrias por percentual poluidor hídrico.
Município

DBO5 bruta (t/ano)

DBO5 remanescente (t/ano)

Remanescente (%)

Carazinho

235

88

63

Total Bacia

6.875

3.206

-

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.

Quando comparados os dois setores, doméstico e industrial, nota-se que a contribuição
da carga orgânica remanescente de origem industrial, em termos de DBO5, corresponde a
20,35% da carga total e 25,5% da carga doméstica, em termos de bacia hidrográfica (Tabela
29).
Tabela 29 - Distribuição da carga orgânica de DBO industrial e doméstica.
Município

Total (t/ano)

Doméstica (t/ano)

Industrial (t/ano)

% Industrial

Carazinho

1.211

88

1.123

7

Total Bacia

19.003

3.868

15.135

-

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.

A Tabela 30 apresenta a carga orgânica expressa em termos de DQO (Demanda Química
de Oxigênio) de origem doméstica e industrial (t/ano). A carga remanescente de DQO de
origem industrial é responsável por 15,2% da carga total e por 17,92% da carga doméstica que,
por sua vez, representa 84,8% da carga total de despejos da bacia.
Tabela 30 - Distribuição da carga orgânica de DQO industrial e doméstica.
Município

Total (t/ano)

Doméstica (t/ano)

Industrial (t/ano)

% Industrial

Carazinho

3.563

195

3.368

5

Total Bacia

55.149

8.384

46.765

-

Fonte: Plano de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí.
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2.1.2.5 Identificação das Condições de Gestão dos Recursos Hídricos

2.1.2.5.1 Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí
Em relação à água superficial, a gestão dos recursos hídricos é do Estado, por meio do
DRH (Departamento de Recursos Hídricos) e do Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Alto Jacuí. Já a gestão dos recursos hídricos subterrâneos é realizada pelo
Estado e pela União, também por meio do DRH e pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM).
O Comitê Alto Jacuí foi criado para participar do gerenciamento dos recursos hídricos
na bacia hidrográfica respectiva, isto é, gerenciar (administrar) a conservação da qualidade e da
quantidade da água em uma bacia hidrográfica e a melhor utilização dos recursos hídricos (água
e corpos de água) na bacia. O comitê deve encaminhar sua proposta de Plano de Bacia ao DRH,
para que o DRH realize a compatibilização de todas com os planos e diretrizes setoriais e
estadual.
O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Alto Jacuí – Comitê ALTO
JACUÍ – foi criado pelo Decreto Estadual Nº 40.882, de 11/06/2001 e é integrante do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos, previsto na Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994.
O enquadramento da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí foi publicado na Resolução n°
122 de 12/12/2012, do Conselho de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul (CRH), para um
horizonte de 20 anos. As metas intermediárias definidas para o horizonte de 10 anos, com vistas
ao alcance do objetivo final de enquadramento (20 anos), para a unidade a que pertence o
município de Carazinho, comparativamente com a situação atual da qualidade das águas da
Bacia é apresentado na Tabela 31.
Tabela 31 - Enquadramento dos corpos hídricos da Bacia Hidrográfica Alto Jacuí.
Unidade de
Planejamento e
Gestão

Corpo
Hídrico

Rio
Jacuí

Nascente do
Jacuí

Rio
Jacuí

Rio
Jacuí

Segmento

Unidade
de
Diagnóstico

Classe
de
qualidade

Meta
Intermediária
(2021)

Classe de
enquadramento
(2031)

A

4

3

2

B

4

2

C

4

2

Da nascente do rio
Jacuí até o início
do
Reservatório da
UHE
Ernestina
Reservatório da
UHE
Ernestina
Do barramento da
UHE Ernestina até
o barramento da
PCH
Cotovelo do Jacuí

Arroio
Da nascente a foz
Espraia
do arroio Espraido
do
Fonte: Resolução n° 122 de 12/12/2012
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2.2 Macro Atividade B.2 - Diagnóstico da situação do saneamento
básico

Os itens a seguir se propõem à apresentação do diagnóstico dos sistemas e serviços
públicos de saneamento básico do município de Carazinho em conformidade com o que definiu
o PTC, ou seja, englobando as zonas urbana e rural. O diagnóstico foi baseado em informações
bibliográficas e dados secundários coletados nos órgãos públicos e privados, bem como em
dados primários quando julgados indispensáveis ao bom desenvolvimento das atividades do
PMSB.
Neste contexto, projetos e estudos associados a questões do saneamento básico no
município de Carazinho foram identificados e passaram por processos de compilação para
serem apresentados neste documento e servirem de embasamento para as atividades, estudos e
produtos subsequentes do PMSB.
Conforme já previa o PTC, para fins de levantamentos de dados desta atividade foram
necessárias visitas de campo e levantamentos de dados primários. Isto foi realizado através de
visitas in loco ou mesmo através de elaboração de formulários direcionados aos setores e/ou
profissionais pertinentes da prefeitura ou ademais órgãos responsáveis, direta ou indiretamente,
total ou parcialmente, pelos sistemas de saneamento básico de Carazinho.

2.2.1 Atividade B. 2.1 - Situação institucional
Esta atividade apresenta todos os requisitos legais que regem o saneamento básico nos
âmbitos municipal, estadual e federal (leis, decretos e resoluções).

2.2.1.1 Levantamento e análise da legislação aplicável
O levantamento contemplou análise e listagem de políticas em âmbito federal, estadual,
municipal e regional sobre o saneamento básico, desenvolvimento urbano, saúde e meio
ambiente. Toda legislação identificada está abaixo relacionada.

2.2.1.1.1 Âmbito Federal
As leis, decretos e resoluções em âmbito Federal, foram retiradas do site do Portal da
Legislação – Presidência da República e estão listadas abaixo:
Resolução nº 377, do CONAMA de 09 de outubro de 2006
Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.
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Resolução do CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação
Permanente - APP.
Decreto 8.211/2014 de 21/03/2014
Altera o decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Decreto 8.173/2013 de 26/12/2013
Discrimina ações do programa de aceleração do crescimento – PAC a serem executadas por
meio de transferência obrigatória.
Decreto 8.141/2013 de 20/11/2013
Dispõe sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, institui o grupo de trabalho
interinstitucional de acompanhamento da implementação do PNSB e dá outras providências.
Decreto 8.110/2013 de 30/09/2013
Discrimina ações do programa de aceleração do crescimento - PAC a serem executadas por
meio de transferência obrigatória.
Lei 12.862/2013 de 17/09/2013
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia no consumo de água.
Decreto 7.217/2010 de 21/06/2010
Regulamenta a Lei nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, e dá outras providências.
Decreto 6.942/2009 de 18/08/2009
Institui o Biênio Brasileiro do Saneamento - 2009-2010 e institui o grupo de trabalho
internacional para coordenar a elaboração do plano nacional de saneamento básico, e dá outras
providências.
Lei 11.445/2007 de 05/01/2007
Estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; altera as Leis 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; revoga a Lei n° 6.528.
Declaração do Simples Nacional (DSN) decreto não numerado (DSN) de 22/09/2004
Cria grupo de trabalho interministerial com a finalidade de analisar e consolidar as
contribuições da sociedade ao anteprojeto de lei que estabelece diretrizes para os serviços
públicos de saneamento básico e a política nacional.
Lei n° 9.989, de 21 de julho de 2000
Dispõe sobre o Plano Plurianual de 2000/2003.
Lei 10.390/2001 de 28/12/2001
Altera o objetivo do programa 0119 - Saneamento Básico do Plano Plurianual 2000/2003.
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Decreto 640/1992 de 26/08/1992
Autoriza a caixa econômica federal a utilizar o fundo de desenvolvimento social L- FDS, para
saldar compromissos de desembolso decorrentes de contratos de financiamento de habitação
popular, saneamento básico e infraestrutura urbana.
Lei 6.528/1978 de 11/05/1978
Dispõe sobre as tarifas dos serviços públicos de Saneamento Básico, e dá outras providências.

2.2.1.1.2 Âmbito Estadual
As leis, decretos e resolução sobre o saneamento básico no âmbito estadual foram
retiradas do Site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e se encontram abaixo
relacionadas.
Decreto Legislativo 3.447 30/12/1975
Aprova convênio celebrado entre o banco nacional de habitação, o governo do Estado do Rio
Grande do Sul, a Companhia Rio-grandense de Saneamento e o Banco do Estado do rio grande
do Sul, para a constituição de um fundo estadual de financiamento para água e esgotos FAE/RS.
Lei Ordinária 6.989 de 02/07/1976
Autoriza contratação de operações de crédito e a prestação de garantias correspondentes.
Lei Ordinária 7.473 de 30/12/1980
Eleva os limites de contratação de operações de crédito e de prestação de garantias, fixadas nos
artigos 1º e 2º, item II, da lei nº 6.989, de 2 de julho de 1976.
Lei Ordinária 7.993 de 26/04/1985
Altera o artigo primeiro da lei nº 6.989, de 02/07/1976, que trata de operações de crédito e
prestação de garantias.
Decreto nº 39.870 de 14/12/1999
Dispõe sobre o repasse de recursos da política de saneamento básico - PROSAN -, do fundo
estadual de saúde para os fundos municipais de saúde, e dá outras providencias.
Lei Estadual nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.
Decreto 43.937 22/07/2005
Abre créditos suplementares no orçamento do estado.
Decreto nº 46.863 de 29/12/2009
Acrescenta o artigo 9°-a ao decreto n° 39.870, de 14 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o
repasse de recursos da política de saneamento básico - PROSAN -, do fundo estadual de saúde
para os fundos municipais de saúde, e dá outras providências.
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Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010.
Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para
o saneamento básico, e dá outras providências.
Decreto 48.491 de 31/10/2011
Cria Comitê Estadual dos Sinos para atuar no âmbito da Secretaria de Habitação e Saneamento
e da Secretaria do Meio Ambiente do Estado Rio Grande do Sul, com a finalidade de
acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2, dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento
básico, e dá outras providências.
Decreto nº 49.043 de 25/04/2012
Altera o decreto nº 48.491, de 31 de outubro de 2011, que criou Comitê Estadual dos Sinos para
atuar no âmbito da secretaria de habitação e saneamento e da secretaria do meio ambiente do
Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de acompanhar os trabalhos do PAC1, PAC2,
dos planos municipais e regionais de saneamento básico.

2.2.1.1.3 Âmbito Municipal
As leis, decretos e legislações sobre saneamento básico foram retiradas do site da
Prefeitura Municipal de Carazinho e estão abaixo listadas.
Lei Ordinária nº 7947 de 13/04/2015
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.
Lei Ordinária nº 7808 de 04/06/2014
Altera a redação do caput e inciso VI e acrescenta inciso XIV ao Art. 4º da Lei Municipal nº
7.272/10 que autorizou a realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande
do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande
do Sul, e a Celebração de Contrato de Programa com a Companhia Rio-grandense de
Saneamento – CORSAN.
Lei complementar N. º 178, de 30 de dezembro de 2013,
Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Carazinho, revisando e complementando a
legislação de 1992 e 2009.
Lei complementar nº 174, de 13 de dezembro de 2013.
Dispõe sobre o Código de Parcelamento do Solo do Município de Carazinho.
Lei complementar nº 176, de 30 de dezembro de 2013.
Dispõe sobre Código de Obras e edificações do Município de Carazinho.
Lei Ordinária nº 7505 de 06/03/2012
Autoriza doação de área à Companhia Rio-grandense de Saneamento – CORSAN.
Lei Ordinária nº 7272 de 28/12/2010
Autoriza a Realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, e a
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Celebração de Contrato de Programa com a Companhia Rio-grandense de Saneamento –
CORSAN.
Lei Ordinária nº 6969 de 09/06/2009
Cria no Município o Programa de Preservação de Uso Racional de Água, com a implantação
de cisternas nas edificações e residências.
Lei Ordinária nº 6836 de 09/09/2008
Autoriza a permissão de uso de um imóvel à Companhia Rio-grandense de Saneamento CORSAN
Lei Ordinária nº 6697 de 27/12/2007
Determina a catalogação e nomenclatura de todas as nascentes de águas existentes no Município
de Carazinho.
Lei Ordinária nº 6693 de 20/12/2007
Dá nova redação ao parágrafo 2º do art. 13 da Lei Municipal nº 4.365/92 que institui o Plano
Diretor do Município de Carazinho.
Lei Ordinária nº 6668 de 29/11/2007
Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Cidade de Carazinho e o Fundo Municipal
de Habitação.
Lei Ordinária nº 6652 de 06/11/2007
Estabelece a Legislação e regulamenta o licenciamento ambiental no Município de Carazinho
com suas respectivas sanções e dá outras providências.
Lei Ordinária nº 6017 de 14/01/2004
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em soluções alternativas de
abastecimento de água.
Lei Municipal Nº 6.651, de 06 de novembro de 2007
Dá nova redação ao caput e ao § 1º do art. 1º da Lei Municipal nº 5.401/00 que cria o Conselho
Municipal do Meio Ambiente e revoga a Lei Municipal nº 5.587/01.
Lei Municipal Nº 6.650, de 06 de novembro de 2007
Dá nova redação aos incisos I e II do art. 5º da Lei Municipal nº 6.084/04 que cria o Fundo
Municipal do Meio Ambiente.
Lei Municipal Nº 6.317, de 21 de dezembro de 2005
Autoriza o Poder Executivo a outorgar Concessão de Uso de área do Parque Municipal de
Carazinho, para exploração da área de lazer, mediante remuneração e processo licitatório.
Lei Nº 6.296, de 21 de novembro de 2005
Autoriza a dar baixa de valores inscritos em Dívida Ativa dos tributos municipais de Taxa de
Lixo da Associação de Moradores do Bairro Floresta.
Lei Nº 6.084, de 16 de junho de 2004
Cria o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências.
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Lei Nº 6.017, de 14 de janeiro de 2004
Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, em soluções alternativas de
abastecimento de água.
Lei Ordinária nº 6013 de 05/01/2004
Altera a redação dos § 2º e 3º do Art. 19 da Lei Municipal nº 4.365/92, que institui o Plano
Diretor do Município de Carazinho.
Lei Municipal Nº 5.757/02
Define as atividades insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional
correspondente.
Lei Municipal Nº 5.401/00
Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, e dá outras providências.
Lei Municipal Nº 5.025
Cria o Cadastro Municipal de Poços Tubulares Profundos (Artesianos).
Lei Municipal N° 4.119, 1° de abril de 1991
Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a CODECAR – Companhia de
Desenvolvimento de Carazinho, para execução de serviços de reciclagem do lixo domiciliar.
Lei Municipal N° 4.030, de 27 de junho de 1990 –
Declara de Utilidade Pública a Associação dos Amigos do Meio Ambiente – AMA.
Lei Municipal N° 3.824, de 21 de março de 1989
Cria cargos na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente.
Lei Municipal N° 3.793, de dezembro de 1988
Da nova denominação à Secretaria Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Promoção Social.
Lei Municipal N° 3.378, de 01 de dezembro de 1983
Cria a concelho Municipal de defesa do Meio Ambiente – CODEMA
Lei Municipal N° 2.888, de agosto de 1977
Autoriza venda de sucata mediante Edital.
Lei Municipal N° 2.162, de julho de 1968
Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato com a Companhia Riograndense de Saneamento
(CORSAN) – para a realização de obras de abastecimento d’água na cidade de Carazinho e
concessão da exploração dos serviços respectivos.
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2.2.1.2 Identificação e análise da estrutura existente
A Figura 75 apresenta a estrutura dos órgãos que são responsáveis pelo planejamento,
gestão e prestação de serviços de saneamento básico no município de Carazinho. Além disto, a
mesma demonstra quais os canais de integração e articulação intersetorial, dentro da Prefeitura
Municipal, que interagem entre os diversos segmentos que englobam o saneamento básico.
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Figura 75 - Estrutura dos órgãos responsáveis pelo planejamento gestão e prestação de serviços de saneamento básico de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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2.2.1.3 Identificação das redes, órgãos e estruturas de educação formal e não
formal
Em relação aos meios formais de educação e buscando vincular estes às questões sociais
como a do saneamento básico, levantou-se junto ao município de Carazinho a existência de
algumas regulamentações que indicam necessidade da existência por exemplo de Programas de
Educação Ambiental. Sabe-se que estes programas, que preveem educação infantil, advém da
regularidade imposta pelos órgãos federais ou estaduais visando acesso a recursos ou
financiamentos.
Dentre as regulamentações, cita-se por exemplo a Lei Municipal Nº 4.960 de 17 de julho
de 1996, que institui o Programa de Educação Ambiental no Currículo da Rede Municipal de
Ensino de Carazinho.
Segundo a mesma lei municipal o desenvolvimento do Programa de Educação
Ambiental se fará ao longo das oito séries básicas do Ensino Fundamental,
“Onde a escola deverá oferecer meios efetivos para que seus alunos compreendam
os fatos naturais e humanos a esse respeito, desenvolvam suas potencialidades e
adotem posturas pessoais e comportamentos sociais que lhes permitam viver numa
relação construtiva consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a
sociedade seja ambientalmente sustentável e socialmente justa; Protegendo,
preservando todas as manifestações de vida no planeta; e Garantindo as condições
para que ela prospere em toda a sua força, generosidade e beleza.”

A Lei denota a existência de programas de educação ambiental, ou pelo menos a
regulamentação desta, nas escolas municipais de Carazinho, o que leva a crer que vem sendo
desenvolvida na cidade uma situação de maior conscientização da população, facilitando o
apoio e aceite de novas medidas ou ações para melhorias, por exemplo, nos serviços prestados
relacionados às vertentes do saneamento.
Vale destacar a necessidade de continuidade e ampliação destes programas de educação
ambiental, principalmente quando se visa engajamento da população em questões como coleta
seletiva, correta destinação de resíduos sólidos em geral e dos esgotos domésticos, dentre
outras, não somente relacionadas à questão do saneamento.
O site da Prefeitura de Municipal de Carazinho também informa a realização de
atividades de educação ambiental desenvolvidas no exercício de cidadania em tempo integral.
Estas atividades envolvem cerca de 110 alunos do 1ª a 9 ª ano do ensino fundamental, sendo
que além das quatro horas diárias de aulas os alunos possuem mais três horas de diversas
atividades na escola, permanecendo desta forma sete horas diárias dentro da escola. Os alunos
desenvolvem, com o auxílio de monitores, atividades que variam desde a prática de esporte à
educação ambiental, englobando atividades de sensibilização ambiental, criação de hortas
comunitárias e desenvolvimento de programas de jardinagem e plantio de árvores.
Por fim, segundo informações recebidas da Prefeitura Municipal de Carazinho, o
município realiza alguns programas de educação e conscientização ambiental através do
Departamento de Meio Ambiente e outros. Os programas já desenvolvidos pelo Município
estão apresentados no Quadro 12. Vale destacar que nem todos estão operantes atualmente,
porém foram relatados como forma de incentivar sua reativação.

165

Quadro 12 - Programas ambientais já desenvolvidos em Carazinho, RS.
PROGRAMAS AMBIENTAIS
Título

Gincana Ecológica da
Semana Eco
Carazinho

Objetivo
Promover educação ambiental em
Escolas de Ensino Fundamental,
desenvolvendo atividades voltadas
às questões ambientais de forma
dinâmica e interativa,
conscientizando os alunos em
relação à proteção ambiental.
Abordar a importância da
conservação do Meio Ambiente e
da sustentabilidade.

Coleta seletiva de óleo Promover e incentivar a destinação
adequada de óleo de cozinha.
de cozinha

Coleta de pilhas

Estimular a adesão e consciência do
consumidor e promover a
disposição ambientalmente
adequada de pilhas e baterias

Bairro Limpo

Incentivar a destinação adequada de
resíduos, a reciclagem, evitar a
disposição inadequada em margens
de curso d'água próximos à área de
atuação do projeto.

Eco ponto

Desenvolver ações conjuntas e
integradas visando à proteção do
meio ambiente através da
destinação ambientalmente
adequada dos pneumáticos
inservíveis.

Coleta de resíduos
Eletroeletrônicos

Sensibilizar a população quanto aos
riscos da destinação inadequada de
resíduos eletrônicos e promover
coletas anuais desses materiais

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho e DEMA (adaptado).
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Descrição
Alunos da rede municipal de ensino
participam anualmente, durante a
semana eco Carazinho, da Gincana
Ecológica que compreende diversas
atividades que abordam aspectos
sobre flora e fauna local,
preservação ambiental, reciclagem,
coleta seletiva, sensibilizando-os
quanto às consequências de atitudes
incorretas nas questões ambientais e
incentivando a adoção de novos
hábitos e valores que resultem em
uma melhoria do meio ambiente
O DEMA disponibiliza um ponto
de coleta de óleo de cozinha usado
e incentiva por meio de material
informativo a destinação final
adequada de óleo de cozinha, que é
utilizado para produção de biodiesel
pela empresa responsável pela
coleta.
São disponibilizados cerca de 40
coletores de pilhas em pontos de
grande circulação da cidade,
abrangendo todos os bairros, que
são encaminhados para logística
reversa, reciclagem e destinação
final ambientalmente adequada
dessa matéria
Projeto realizado em parceria com a
ONG ARIVA e escola CAIC, que
consiste na doação de 1 kg de
alimento não perecível a cada 3 kg
de lixo reciclável recolhido e
levado para a escola.
Ponto de armazenamento
temporário para coleta de pneus
inservíveis, onde empresas
cadastradas depositam os pneus
inservíveis que são encaminhados
para reciclagem.
Promoção de coletas anuais de
resíduos eletroeletrônicos onde são
coletados computadores,
televisores, celulares, etc. E após
esta coleta estes resíduos são
encaminhados para reciclagem por
meio de empresas devidamente
licenciadas.

2.2.1.4 Características do órgão operador local/prestador do serviço

2.2.1.4.1 Principais prestadoras de serviço no município de Carazinho
Os principais prestadores de serviços em saneamento básico em Carazinho são:
a) CORSAN
A Companhia Rio-grandense de Saneamento é uma companhia pública, responsável
pela coleta, tratamento e distribuição de água e esgoto no estado do Rio Grande do Sul. A
companhia foi criada em 21 de dezembro de 1965 e oficialmente instalada em 28 de março de
1966. Atualmente, a CORSAN abastece mais de 7 milhões de gaúchos, representando 2/3 da
população do Estado. A companhia conta com uma estrutura de dirigentes no âmbito estadual
constituída por diretores, conforme organograma da Figura 76.
Responsável pelo abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios, a
CORSAN possui contrato de concessão também com a Prefeitura Municipal de Carazinho,
regulamentado pela Lei Municipal Nº 2.162 de julho de 1968 a qual autoriza o poder executivo
a celebrar contrato com a CORSAN. Tem como obrigações operar e manter os serviços de
abastecimento de água potável, incluindo a captação, tratamento, adução e distribuição de água,
medição do consumo e o controle da qualidade da água; também operar e manter os serviços
de esgotamento sanitário, incluindo a coleta, transporte, tratamento e destinação final do esgoto
sanitário.
O contrato supracitado, firmado entre a Prefeitura Municipal de Carazinho e a
CORSAN, possui prazo de 25 anos a contar da data de assinatura, dia 29 de dezembro de ano
de 2010. Este contrato poderá ser prorrogado por igual período, por intermédio de Termo
Aditivo, mediante manifestação expressa das partes com um ano de antecedência.

167

Figura 76 - Organograma de dirigentes da CORSAN.

Fonte: CORSAN (adaptado).

b) Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda.
A Engesa é uma empresa privada que presta serviço nas áreas de saneamento ambiental
e engenharia e possui sua sede em Porto Alegre.
No segundo semestre do ano de 2012 a Prefeitura Municipal de Carazinho firmou
contrato de prestação de serviços com a empresa, que tem por obrigação a prestação de serviços
de coleta de lixo, normal e seletiva, incluindo recolhimento, transporte e descarga na área
destinada para depósito no aterro sanitário de Carazinho.
Este contrato teve prazo inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado, a critério da
administração municipal, por iguais ou menores períodos. Segundo informações obtidas na
Prefeitura Municipal de Carazinho, o contrato com a Engesa passou por processos de renovação
e tem sua duração prevista até o final do ano de 2015. Além da renovação do contrato, ficou
firmando que a empresa deve deixar à disposição do município quatro caminhões para a coleta
de resíduo e mais um caminhão reserva que será utilizado apenas se necessário. Mensalmente
é pago o valor de R$ 78.200,14 a esta empresa.
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c) Antoniolli e Becker Consultoria LTDA
Empresa privada, com sede em Porto Alegre, que presta serviços com o município de
Carazinho, através de um contrato firmado com a prefeitura no ano de 2011. De acordo com o
contrato, a empresa é responsável pela prestação de serviços técnicos de engenharia, para
acompanhamento da operação do aterro sanitário e unidade de triagem e classificação de
resíduos sólidos urbanos gerados no município de Carazinho. O prazo contratual é de 12 meses,
podendo ser renovado por mesmo período ou maior e podendo ser prorrogado a critério da
administração, até o limite legal. O valor global do contrato é de R$ 27.960,00, sendo R$
2.330,00 mensais.
d) Caroldo Prestação de Serviços LTDA
Empresa privada que presta serviços ao Município através de um contrato firmando no
ano de 2015. Este contrato prevê que a empresa tem a responsabilidade de prestação de serviços
como: variação das vias públicas, capina, roçada mecanizada e pintura de meio fio. O valor
contratual do serviço terceirizado foi reajustado em janeiro de 2015, totalizando um custo
mensal de R$50.993,78.
e) Nei Coleta e Indústria de lixo LTDA
Empresa privada que possui sua sede em Concórdia, SC. Através de contrato firmado
com a Prefeitura Municipal de Carazinho em 2013, a empresa assumiu a responsabilidade sobre
os seguintes serviços: transporte interno e deposição final de resíduos no aterro sanitário,
instalação e manutenção de sistema de drenagem de gás, vigilância do aterro, fechamento do
aterro, manutenção da cortina vegetal, sistema de tratamento de líquidos percolados,
manutenção do sistema viário, paisagismo, manutenção do sistema de drenagem de chorume e
gás incluindo as lagoas e poço de estabilização, manutenção das máquinas e equipamentos,
manutenção da limpeza geral da área, manutenção do sistema de monitoramento geotécnico,
manutenção do sistema de drenagem superficial, manutenção das cercas e portões e manutenção
do leito de secagem para resíduo sólido proveniente de fossa séptica. A empresa contratada
poderá optar pela prorrogação do contrato, mediante acordo entre as partes, por períodos iguais
e sucessivos, até o limite legal, respeitando a legislação ambiental (Licença de Operação). Para
a total execução do presente objeto é pago mensalmente R$ 48.152,00 à contratada.
As especificações a respeito dos contratos de prestação de serviços de cada uma das
contratadas para responsabilidades sob serviços de saneamento básico de Carazinho serão
melhor discutidas e apresentadas no diagnóstico dos sistemas específicos do saneamento, no
decorrer deste documento.
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2.2.2 Atividade B.2.2 - Situação econômico-financeira dos serviços de
saneamento básico e do Município
Apresenta-se neste item elementos econômicos e financeiros do Município com relação
ao saneamento básico, tratando especificamente de política tarifária, descrição das receitas e
despesas e da capacidade de endividamento do Município na perspectiva de investimentos e
financiamentos futuros para o saneamento básico.
Ressalta-se que alguns dos itens especificados no plano de trabalho serão apresentados
na etapa de prognóstico, a saber:
a) levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do Município frente
às necessidades de investimento e sustentabilidade econômica dos serviços de saneamento
básico.
b) Análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de saneamento
básico, envolvendo a política e sistema de cobrança, dotações do orçamento geral do município,
fontes de subvenção, financiamentos e outras.

2.2.2.1 Análise geral

2.2.2.1.1 Descrição das políticas e estruturas
relacionadas ao saneamento básico

tarifárias

vigentes

2.2.2.1.1.1 Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário
A CORSAN é a empresa detentora da concessão para prestação dos serviços de
abastecimento público e esgotamento sanitário em Carazinho, assim como em diversos outros
municípios do estado do Rio Grande do Sul. O disciplinamento da prestação destes serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas localidades cujos sistemas sejam
de responsabilidade da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN, e sob a regulação
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul –
AGERGS é realizada de forma global sob regulamento entre os acima citados.
Não diferente a política tarifária, aplicada aos municípios sob regulação da AGERS, é
também definida pelo regulamento, sendo assim idêntica para todos os municípios geridos pela
AGERS, não havendo diferenças entre os valores efetivamente cobrados entre os municípios
que não em razões especificamente relacionadas ao uso dos serviços. A tabela tarifária adotada
para o segundo semestre de 2015 é apresentada pela Circular 001/15-SUCOM/DC. A estrutura
tarifária e detalhes sob está serão descritos a seguir.
As economias enquadradas na categoria residencial social "RS", com área construída
inferior a 60 m² e até seis pontos de tomada de água, ocupadas por família de baixa renda, são
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consideradas categorias sociais e têm, nesta condição, tarifas 60% inferiores às demais
economias residenciais ("RB"), nos primeiros 10 m³ de consumo.
As categorias comerciais, também apresentam diferenciação em suas tarifas, havendo
redução de valor para as economias de categoria "C1", que apresentam área construída inferior
a 100 m² e destinadas a pequenos comércios e profissionais liberais.
As tarifas da CORSAN são cobradas mediante faturas de serviços mensais
correspondentes ao consumo de água e/ou esgotamento sanitário do período, e compreendem o
valor do serviço básico, o valor do consumo medido de água ou valor do consumo estimado
para a categoria de uso, o valor relativo ao serviço de esgotamento sanitário e os valores de
serviços diversos, sanções, parcelamentos e receitas recuperadas, conforme Tabela 32, vigente
desde 01/07/2015.
Tabela 32 - Tabela tarifária dos serviços de água e esgoto de Carazinho, RS.

Água
Tarifa

Social

Básica

Empresarial

Categoria

Esgoto

Preço
básico

Serviço
básico

Tarifa
mín. sem
hidrom.

Coletado
preço m³

Tratado
preço m³

Bica pública

2,11

8,35

29,45

1,06

1,48

Res. A e a1

1,78

8,35

26,15

0,89

1,25

m³ excedente

4,40

-

-

2,20

3,08

Res. B

4,40

20,83

64,83

2,20

3,08

Comercial c1

4,40

20,83

64,83

2,20

3,08

m³ excedente

5,00

-

-

2,50

3,50

Comercial

5,00

37,17

137,17

2,50

3,50

Pública

5,00

74,24

174,24

2,50

3,50

Industrial

5,68

74,24

262,94

2,84

3,98

Fonte: CORSAN - Circular 001/15-SUCOM/DC

O titular ou usuário remunerará os serviços prestados pela CORSAN, nas seguintes
condições:
a. Quando a ligação de água for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao valor
do Serviço Básico - SB, e o valor do consumo medido de água, sendo aplicado o
exponencial definido para cada faixa de consumo, conforme Tabela 33.
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b. Quando a ligação de água não for hidrometrada, pela soma das parcelas relativas ao
valor do Serviço Básico e do valor do consumo de água estimado para a categoria de
uso, a saber:


I. Residencial Social “A” e “A1” - 10m³;



II. Residencial “RB” - 10m³;



III. Pública “P” - 20m³;



IV. Industrial “I” - 30m³;



V. Comercial “C” - 20m³; e



VI. Comercial “C1” - 10m³.

Quando houver esgotamento sanitário, o valor deste serviço, calculado conforme tabela
de preço em vigor, será acrescido aos valores relativos ao Serviço Básico e o valor do consumo
de água, identificado conforme os dois itens supramencionados.
Tabela 33 - Exponencial definido para cada faixa de consumo.
CONSUMO (m³)

SOCIAL

BÁSICA

COM

C1

IND

PUB

1 a 20

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

21

1,0100

1,0100

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

22

1,0200

1,0200

1,0100

1,0100

1,0000

1,0100

23

1,0300

1,0300

1,0200

1,0200

1,0100

1,0200

24

1,0400

1,0400

1,0300

1,0300

1,0100

1,0300

25

1,0500

1,0500

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

26

1,0600

1,0600

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

27

1,0700

1,0700

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

28

1,0800

1,0800

1,0400

1,0400

1,0100

1,0400

29

1,0800

1,0800

1,0500

1,0500

1,0200

1,0500

30

1,0900

1,0900

1,0500

1,0500

1,0300

1,0500

31

1,0900

1,0900

1,0600

1,0600

1,0300

1,0600

36

1,1000

1,1000

1,0700

1,0700

1,0400

1,0700

41

1,1000

1,1000

1,0700

1,0700

1,0500

1,0700

46

1,1100

1,1100

1,0800

1,0800

1,0600

1,0800

51

1,1100

1,1100

1,0900

1,0900

1,0700

1,0900

101

1,1300

1,1300

1,1100

1,1100

1,0900

1,1100

151

1,1287

1,1287

1,1087

1,1087

1,0894

1,1087

201

1,1275

1,1275

1,1075

1,1075

1,0888

1,1075
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CONSUMO (m³)

SOCIAL

BÁSICA

COM

C1

IND

PUB

301

1,1250

1,1250

1,1050

1,1050

1,0877

1,1050

501

1,1200

1,1200

1,1000

1,1000

1,0855

1,1000

1001

1,1100

1,1100

1,0967

1,0967

1,0800

1,0967

2001

1,1000

1,1000

1,0900

1,0900

-

1,0900

9001

1,0858

1,0858

1,0858

1,0858

-

1,0858

Fonte: CORSAN – Tabela Exponencial

A tarifa para os serviços de esgotamento sanitário é determinada com base em
percentual sobre o consumo de água, considerada a categoria de uso em que a economia se
enquadrar. Para fins de faturamento, o volume de esgotamento sanitário será determinado pela
aplicação de percentual sobre o consumo de água faturado ou ao volume de água proveniente
de fonte alternativa de abastecimento, medido ou estimado.
Não se aplica o mesmo critério de cobrança para as situações de água e esgoto
industriais, sujeitos a regramento específico, conforme Tabela 34 vigente desde 01/07/2015.
Tabela 34 - Cobranças especiais de água e esgoto.
Tarifa

Empresarial

Categoria

Faixa De Consumo

Valor m³ (R$)

Até 1.000 m³

5,68

Entre 1.001 e 2.000 m³

4,73

Entre 2.001 e 5.000 m³

4,14

Entre 5.001 e 10.000 m³

3,56

Entre 10.001 e 20.000 m³

3,03

Acima de 20.001 m³

2,47

Industrial

Fonte: CORSAN – Tabela Especial.

O Preço Base do m³, até o volume de 1.000, é variável, aplicando-se a Tabela 33 de
exponenciais e fórmula PB x Cn, acrescido dos custos do Serviço Básico. O valor excedente a
1.000 m³ é calculado com base nos preços acima, sem aplicação da tabela de exponencial.
Para enquadramento do consumo na faixa, não é utilizada a forma cumulativa, sendo o
volume de cada faixa apropriado e o saldo lançado na próxima fatura.
O esgoto é cobrado na razão de 70% para esgoto tratado e 50% para esgoto coletado, do
valor do m³ de consumo na primeira faixa.
Por fim, reforça-se o já informado, que não existem diferenças entre os valores
arrecadados pela CORSAN para entrega dos serviços prestados, que não em razão do uso
individual destes.

173

2.2.2.1.1.2 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
O Código Tributário do município de Carazinho estabelece, em seu artigo 198, que o
contribuinte da Taxa de Coleta de Lixo é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor
a qualquer título de imóveis situados em vias e logradouros públicos ou particulares, onde a
prefeitura mantenha o serviço.
A base de cálculo da taxa de coleta de lixo obedece ao exposto na Tabela 35, incidindo
os valores sobre o metro quadrado de área construída e metragem linear de testada de terreno,
na respectiva Zona Fiscal.
O lançamento e a arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo são em conjunto com o IPTU,
obedecendo o mesmo calendário de pagamentos.
Tabela 35 - Base de cálculo da taxa de coleta de lixo para o exercício de 2015 em Carazinho, RS.
Valor por m² de área
Valor por m linear de
Zona fiscal
Valor mínimo (R$)
construída (R$)
testada (R$)
1,56
24,82
203,98
0.1
1,32
24,82
203,98
0.2
1.1

1,11

6,78

203,98

1.2

1,11

6,78

203,98

1.3
1.4

1,11
0,70

4,44
3,04

203,98
84,84

1.5
2.1
3.1

0,70
0,31
0,31

1,77
0,84
0,84

84,84
84,84
84,84

4.1

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEFAZ/Carazinho - Setor de Arrecadação, 2015.

São isentos do recolhimento da taxa de coleta de lixo:
a. o proprietário de um só imóvel urbano, que nele resida e cuja renda familiar não
ultrapasse a três salários mínimos, devidamente comprovados conforme regulamentação
vigente na época;

b. templo religioso e casa de oração legalmente registrados e sem fins lucrativos;
c. escolas estaduais;
d. terrenos baldios;
e. os proprietários de imóveis urbanos, já enquadrados como isentos do IPTU, nos
demais termos do Código Tributário Municipal ficam, automaticamente, isentos por mais dois
anos, bem como aos que vierem a se enquadrar a partir da vigência desta lei assegurada a
isenção para igual período. O pedido de isenção deve ser renovado a cada dois anos, no prazo
e com a apresentação da documentação exigida conforme regulamentação desta lei, vigente à
época.
A Tabela 36 apresenta um relatório das isenções de taxas dos serviços de manejo de
resíduos sólidos de Carazinho e com isto ilustra o valor bruto que o município deixa de
arrecadar.
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Tabela 36 - Relatório de isenções de taxas dos serviços de manejo de resíduos sólidos de Carazinho, RS.
2015

2014

2013

2012

2011

Exercício
Imóveis

Valor

Imóveis

Valor

Imóveis

Valor

Imóveis

Valor

Imóveis

Valor

Isenção baixa renda

1.679

222.711,46

2.011

245.803,10

2.032

231.252,49

2.336

252.596,66

2.490

240.607,13

Isenção baixo valor venal

3.429

317.115,83

3.414

295.389,84

3.474

284.309,87

3.447

266.680,35

3.467

238.878,25

Isenção escolas estaduais

12

12.932,77

12

12.172,70

12

11.501,05

12

10.906,63

12

10.195,97

Isenção templos religiosos

48

18.056,39

48

16.981,69

49

16.303,25

47

15.004,19

47

14.025,95

Total

5.168

570.816,45

5.485

570.347,33

5.567

543.366,66

5.842

545.187,83

6.016

503.707,30

Fonte: SEFAZ/Setor de Arrecadação – Relatório de Isenções
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2.2.2.1.1.3 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas


Contribuição de Melhoria

O artigo 201 do Código Tributário Municipal (CTM) estabelece que a Contribuição de
Melhoria tem como fato gerador a execução de obras públicas municipais de qualquer natureza,
das quais decorra valorização imobiliária direta ou indireta, tendo como limite total a despesa
realizada com o empreendimento e como limite individual, o acréscimo de valor que da obra
resultar para cada imóvel beneficiado.
Em seu artigo 203, o CTM, na definição do sujeito passivo da obrigação do recolhimento
da contribuição de melhoria, exemplificou as obras públicas, em especial os incisos I, IV e V,
correlacionados ao saneamento básico:
Art. 203 - O Sujeito Passivo da obrigação tributária da contribuição de
melhoria é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer
título, de bem imóvel beneficiado direta ou indiretamente por obra pública
de qualquer natureza, realizada nas respectivas cercanias, como
exemplificativamente:
I - Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização,
esgotos pluviais e outros melhoramentos em praças e vias públicas;
IV - Serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos,
instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e
comunicações em geral ou de suprimento de gás, e demais
instalações de comodidade pública;
V - Obras de proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e
de saneamento de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de
barras, portos e canais, retificação e regularização de cursos d'água
e irrigação.

A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é a valorização imobiliária sofrida pelo
imóvel atingido, limitada ao valor do custo da obra que dita valorização motivou, onde serão
computadas as despesas de estudo, projeto, fiscalização, desapropriação, administração,
execução e financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe em financiamento
ou empréstimo.
O valor da contribuição relativa a cada imóvel é determinado pelo rateio do custo total
ou parcial da obra pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos distintos fatores
individuais de valorização.
O Poder Executivo pode arcar com até 30% do custo total da obra, procedendo ao rateio
entre os contribuintes direta e indiretamente beneficiados com a mesma, apenas do percentual
remanescente. O percentual do custo real a ser cobrado mediante Contribuição de Melhoria,
pode ser fixado pelo Poder Executivo tendo em vista a natureza da obra, os benefícios para os
usuários, as atividades econômicas predominantes e o nível de desenvolvimento da região.
Conforme artigo 208 do CTM, são isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria:
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I - Proprietários de um único imóvel urbano, que nele resida, cuja renda familiar não
ultrapasse a três salários mínimos nacional, devidamente comprovado conforme
regulamentação pela Prefeitura Municipal.
II - Entidades beneficentes declaradas de utilidade pública por Decreto Municipal,
relativamente aos imóveis aplicados nas suas específicas finalidades.
III - Proprietários de imóveis atingidos por servidões de aqueduto e/ou eletroduto,
relativamente à porção atingida.
V - Proprietários de imóveis considerados "áreas verdes", não passíveis de edificação,
relativamente à porção atingida.

2.2.2.1.2 Receitas e despesas do saneamento básico

2.2.2.1.2.1 Receitas e despesas do abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário


Receita

A Tabela 37 demonstra as receitas anotadas e informadas pelo SNIS quanto ao eixo do
abastecimento público de Carazinho, RS.
Tabela 37 - Receitas do abastecimento de água potável de Carazinho, RS.

Indicador
Receita
operacional
direta total
Receita
operacional
direta de
água
Receita
operacional
direta de
esgoto
Receita
operacional
indireta
Receita
operacional
total (direta
+ indireta)
Arrecadação
total

2014
(R$)

2013
(R$)

2012
(R$)

2011
(R$)

2010
(R$)

18.563.169,66

16.020.166,27

14.839.497,55

13.415.654,05

12.060.032,93

18.563.169,66

16.020.166,27

14.839.497,55

13.415.654,05

12.060.032,93

-

-

-

-

-

424.274,68

434.548,41

381.642,90

451.597,44

397.812,62

18.987.444,34

16.454.714,68

15.221.140,45

13.867.251,49

12.457.845,55

18.314.371,96

16.467.807,64

15.703.126,52

13.540.853,69

12.367.254,42

Fontes: SNIS - Série Histórica - CORSAN/DRE Carazinho, 2014.
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Despesas

Apesar de terem sido solicitadas, não foram recebidas informações sobre as despesas
com investimentos, obras ou afins relacionados aos serviços de abastecimento de água. A
Tabela 38 demonstra as despesas referentes a 2014, conforme repassado pela concessionária
prestadora do serviço.

Tabela 38 - Despesas com serviços de abastecimento de água de Carazinho, em 2014.

Especificação de despesas
Custos de serviços
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Despesas tributarias
Outras despesas operacionais

2014 (R$)
7.917.151,90
469.334,80
3.039.274,44
634.779,13
4.240,08

Despesas financeiras
Variações monetárias passivas

186.642,15
212.108,42

Outras despesas

838.707,21

Total de despesas

13.302.238,13

Fonte: CORSAN, 2015.

Comparando-se receitas e despesas da concessionária para o ano de 2014 denota-se que
a CORSAN arrecadou em 2014 um montante de R$ 18.314.371,96 e teve saída de
aproximadamente R$ 13.302.238,13. Os dados expressam que para o ano de 2014 a diferença
entre entrada e saída, analisada sob as informações repassadas, foi de R$ 5.012.133,83. Valor
este que possivelmente não considera investimentos em obras de melhoria ou ampliação do
sistema. O montante da diferença entre entrada e saída representa aproximadamente 30% sob o
montante arrecadado.

2.2.2.1.2.2 Receitas e despesas referentes aos serviços sujeitos à taxa de coleta de
lixo


Receitas

Na Tabela 39 é demonstrada a evolução do lançamento, da arrecadação (receita) e
isenções da taxa de coleta de lixo nos últimos anos.



Despesas

Sendo os serviços de manejo de resíduos sólidos de responsabilidade da Prefeitura
Municipal de Carazinho, foram solicitados à mesma os dados referentes às despesas com estes
serviços. A Tabela 40 sintetiza estas informações.
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Tabela 39 - Lançamentos, arrecadações e isenções da taxa de coleta de resíduos de Carazinho.
Taxa de coleta
de lixo
2015
2014
2013
2012
2011

Imóveis
Valor
Imóveis
Valor
Imóveis
Valor
Imóveis
Valor
Imóveis
Valor

Lançado
(R$)

Arrecadado no
exercício
(R$)

Arrecadado em
dívida ativa
(R$)

19.585
3.342.498,42
18.172
3.002.651,62
17.333
2.751.278,52
16.374
2.529.623,02
15.686
2.300.117,98

2.202.558,01
2.228.599,54
2.033.225,32
1.821.334,05
1.627.084,71

-

Isenções
(R$)
5.168
570.816,45
5.485
570.347,33
5.567
543.366,66
5.842
545.187,83
6.016
503.707,30

-

Fonte: SEFAZ/Setor de Arrecadação

Tabela 40 - Despesas referentes à manutenção dos serviços de manejo de resíduos sólidos de
Carazinho, RS.
Especificações
2015
2014
2013
2012
2011
das despesas
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
Coleta em
contêineres e de
443.245,70
647.239,69
536.493,29
3.295.488,03
602.054,39
podas
Pessoal e
347.891,90
513.123,83
451.677,93
567.597,54
547.090,73
encargos
Manutenção de
87.192,69
88.457,19
65.811,47
30.987,32
29.768,13
veículos
Outros gastos de
8.161,11
45.658,67
19.003,89
20.663,17
25.195,53
manutenção
Equipamentos
2.676.240,00
Operação do
530.584,81
922.726,42
543.248,91
611.870,63
791.797,11
aterro sanitário
Resíduos de
12.317,60
4.368,20
8.400,00
18.688,07
20.023,94
saúde
Coleta de
521.041,02
696.684,00
696.684,00
739.516,99
775.233,05
resíduos sólidos
Coleta seletiva e
146.103,79
237.813,58
232.230,28
217.534,09
224.650,32
reciclagem
Transporte de
1.963,33
resíduos sólidos
Varrição manual
194.657,40
314.118,00
251.772,81
298.795,33
304.363,48
Capina e roçada
Pintura de meio
fio
Total

114.538,72

169.319,77

212.870,58

198.008,34

166.800,86

61.467,52

98.550,96

66.661,86

90.859,45

88.287,11

2.011.638,96

3.086.452,42

2.539.961,73

5.452.072,86

2.953.186,32

Fonte: Prefeitura municipal de Carazinho, 2015.
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A análise dos dados desconsiderou a avaliação sobre 2015, uma vez que o ano não havia
fechamento até a data de finalização e entrega do diagnóstico do PMSB.
Em uma análise sobre as entradas e saídas, anotadas para os serviços de manejo de
resíduos sólidos de Carazinho entre 2011 e 2014, é possível afirmar que, em todos os anos da
análise, denotou-se um déficit entre o valor arrecadado e o valor das despesas da prestação
do serviço. Mesmo se comparados os valores lançados com os valores de despesas identificase déficit em 2011, 2012 e 2014, restando apenas o ano de 2013 positivo com margem de R$
211.316,79. Margem positiva que poderia cobrir as despesas apenas do ano de 2014.
A Tabela 41 demonstra um balanço entre as entradas e saídas dos anos de 2011 a 2014,
onde ficam ilustradas as análises descritas acima.
Tabela 41: Balanço das entradas e saídas da prestação dos serviços de maejo de resíduos sólidos.
2014
2013
2012
2011
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
3.086.452,42 2.539.961,73 5.452.072,86 2.953.186,32
Total Despesas
3.002.651,62 2.751.278,52 2.529.623,02 2.300.117,98
Lançado
2.228.599,54 2.033.225,32 1.821.334,05 1.627.084,71
Arrecadado no exercício
-83.800,80
211.316,79 -2.922.449,84 -653.068,34
Diferença entre Lançado e Gasto
-506.736,41 -3.630.738,81 -1.326.101,61
Diferença entre arrecadado e Gasto -857.852,88
Fonte: PMSB, 2015.

Pela Tabela é possível afirmar que o ano de 2012 é atípico dentre os analisados, com
valores gastos muito superiores aos demais, referindo possivelmente a aquisição de
equipamentos e contêineres para a coleta mecanizada, ou seja, possivelmente se referindo ao
start de um novo sistema de coleta implantado no município.
Denota-se também que houve redução de praticamente todos os valores de despesas
analisadas (em todos os veios da prestação dos serviços), e aumento da arrecadação (lançada e
efetivamente arrecadada) no ano de 2013, refletindo diretamente e positivamente no balanço do
ano. Porém não suficiente quando se considera a possibilidade de autonomia da prestação dos
serviços.

2.2.2.2 Avaliação da capacidade de endividamento
A contratação de operações de crédito por Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluindo suas Autarquias, Fundações e Empresas Estatais Dependentes (inciso III, art. 2º LRF),
subordina-se às normas da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF) e às Resoluções do Senado Federal (RSF) nº 40/2001 e 43/2001.
As operações de crédito destinam-se a cobrir desequilíbrio orçamentário ou a financiar
obras e serviços públicos, mediante contratos ou a emissão de títulos da dívida pública. A
operação é dita operação de crédito interno, quando contratada com credores situados no País
e operação de crédito externo, quando contratada com agências de países estrangeiros,
organismos internacionais ou instituições financeiras estrangeiras. As operações de
reestruturação e recomposição do principal de dívidas têm enquadramento especial quando
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significarem a troca de dívida (efeito permutativo) com base em encargos mais favoráveis ao
Ente.
O montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não pode ser
superior a 16,0% da receita corrente líquida - RCL (inciso I do art. 7º da RSF nº 43/2001), sendo
que para o caso de operações de crédito com liberação prevista para mais de um exercício, este
limite é calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se a
receita corrente líquida de acordo com os critérios estabelecidos no § 6º do art. 7º da RSF nº
43/2001 (§ 1º do art. 7º da RSF nº 43/2001). A Tabela 42 demonstra os limites supracitados.
Tabela 42 - Limites de operações de crédito para municípios.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ANOS DA
AVALIAÇÃO

2015
2014
2013
2012
2011

Operações de
crédito internas
e externas

Operações de
crédito por
antecipação da
receita

Limite definido
pelo Senado
Federal para
operações de
crédito externas
e internas

1.617.434
1,3
0
0
0
13.494
0
1.347.597
1,5

0
0
0
0
0
0
0
0

20.781.162
16
20.524.514
16
17.868.396
16
16.322.309
16
14.573.202
16

Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%

Limite definido
pelo Senado
Federal para
operações de
crédito por
antecipação da
receita
9.091.758
7
8.979.475
7
7.817.423
7
7.141.010
7
6.375.776
7

Fonte: STN/RGF – Anexo VI.

O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida
consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas
e a contratar, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita
corrente líquida (inciso II do art. 7º da RSF nº 43/2001). O cálculo do comprometimento anual
será feito pela média anual de todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos
previstos da operação pretendida da relação entre o comprometimento previsto e a receita
corrente líquida projetada ano a ano (§ 4º do art. 7º da RSF nº 43/2001 e suas alterações).
A dívida consolidada líquida dos municípios, ao final do décimo quinto exercício
financeiro contado a partir do encerramento do ano de 2001, não poderá exceder a (inciso III
do art. 7º da RSF nº 43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº 40/2001) 1,2 vezes a receita
corrente líquida.
Como pode ser verificado na Tabela 43, o município de Carazinho possui a capacidade
de endividamento definida pelo Senado Federal, ou seja, no momento não possui dívidas que
comprometam a sua capacidade de endividamento.
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Tabela 43 - Dívida líquida de Carazinho versus limite definido pelo Senado Federal.
Dívida consolidada
ANOS
Limite definido por resolução do
Dívida consolidada líquida
Senado Federal
-13.882.065
155.858.715
Valor (R$)
2015
-10,7
120
%
-4.677.315
153.933.856
Valor (R$)
2014
-3,7
120
%
-11.234.831
134.012.971
Valor (R$)
2013
-10,1
120
%
-1.228.765
122.417.315
Valor (R$)
2012
-1,2
120
%
-8.536.350
109.299.018
Valor (R$)
2011
-9,4
120
%
Fonte: STN/RGF – Anexo VI

O saldo global das garantias concedidas pelos municípios não poderá exceder a 22% da
RCL (art. 9º da RSF nº 43/2001). No entanto, o limite poderá ser elevado para 32% da receita
corrente líquida, desde que cumulativamente, quando aplicável, o garantidor:
a. Não tenha sido chamado a honrar, nos últimos 24 meses, a contar da análise,
quaisquer garantias anteriormente prestadas.
b. Estejam atendendo o limite da dívida consolidada líquida, estabelecido na RSF
nº40/2001;
c. Esteja cumprindo os limites de despesa com pessoal previstos na LRF.
d. Esteja cumprindo o Programa de Ajuste Fiscal acordado com a União, nos termos da
Lei nº 9.496/1997.
A Tabela 44 demonstra o total de garantias concedidas e os limites definidos pelo
Senado Federal para concessão de garantias no período de 2011 a 2015.
Tabela 44 - Garantias concedidas à Carazinho e limites definidos pelo Senado Federal.

Garantia de valores
2015
2014
2013
2012
2011

Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%
Valor (R$)
%

Total das garantias
concedidas

Limite definido por resolução do
Senado Federal

0
0
0
0
0
0
0
0

41.562.324
32
28.221.207
28
24.569.045
22
22.443.174
22
20.038.153
22

Fonte: STN/RGF – Anexo VI
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2.2.2.3 Disponibilidade de linhas de financiamento que contemplem o
município e seus projetos e ações
Os recursos federais destinados ao financiamento do setor de saneamento básico aos
municípios são repassados por programas e linhas de financiamento de agentes financeiros
públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social. Entre os programas destacam-se os relacionados no Quadro 13.

Quadro 13 - Programas e linhas de financiamento de agentes financeiros para saneamento
básico.
INSTITUIÇÃO

PROGRAMA
FINALIDADE

PRÓSANEAMENTO

MPOG SEDU

Ações de
saneamento para
melhoria das
condições de saúde
e da qualidade de
vida da população,
aumento da
eficiência dos
agentes de serviço,
drenagem urbana,
para famílias com
renda média
mensal de até 12
salários mínimos.
PROSANEAR

MPOG SEDU

MPOG SEDU

Ações integradas
de saneamento em
aglomerados
urbanos ocupados
por população de
baixa renda (até 3
salários mínimos)
com precariedade
e/ou inexistência
de condições
sanitárias e
ambientais.
PASS - Programa
de Ação Social em
Saneamento

BENEFICIÁRIO

ORIGEM DOS
RECURSOS

ITENS
FINANCIÁVEIS

Destina-se ao
aumento da
cobertura e/ou
Prefeituras,
tratamento e
Governos
destinação final
Estaduais e do
adequados dos
Distrito Federal,
FGTS - Fundo de
efluentes, através
Concessionárias
Garantia por
da implantação,
Estaduais e
Tempo de Serviço.
ampliação,
Municipais de
otimização e/ou
Saneamento e
reabilitação de
Órgãos Autônomos
Sistemas existentes
Municipais.
e expansão de
redes e/ou ligações
prediais.
Obras integradas
de saneamento:
Prefeituras
abastecimento de
Municipais,
água, esgoto
Governos
sanitário,
Financiamento
Estaduais e do
microdrenagem/ins
parcial com
Distrito Federal,
tala-ções hidráulico
contrapartida e
Concessionárias
sanitárias e
retorno do
Estaduais e
contenção de
empréstimo /
Municipais de
encostas com ações
FGTS.
Saneamento e
de participação
Órgãos Autônomos
comunitária
Municipais.
(mobilização,
educação
sanitária).
Contempla ações
Prefeituras
Fundo perdido com
de abastecimento
Municipais,
contrapartida /
em água,
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INSTITUIÇÃO

PROGRAMA
FINALIDADE

Projetos integrados
de saneamento nos
bolsões de pobreza.
Programa em
cidades turísticas.

MPOG SEDU

BENEFICIÁRIO

ORIGEM DOS
RECURSOS

ITENS
FINANCIÁVEIS

Governos estaduais
e Distrito Federal.

orçamento da
união.

esgotamento
sanitário,
disposição final de
resíduos sólidos.
Instalações
hidráulicosanitárias
intradomiciliares.

Fundo perdido /
Orçamento da
União.

Encontros técnicos,
publicações,
estudos, sistemas
piloto em gestão e
redução de
resíduos sólidos;
análise econômica
de tecnologias e
sua aplicabilidade.

Prefeituras
Municipais e
Serviços
Municipais de
Limpeza Pública.

Fundo perdido /
Ministério da
Saúde

Sistemas de
resíduos sólidos,
serviços de
drenagem para o
controle de
malária, melhorias
sanitárias
domiciliares,
sistemas de
abastecimento de
água, sistemas de
esgotamento
sanitário, estudos e
pesquisa.

Áreas urbanas
localizadas em
todo o território
nacional.

Orçamento Geral
da União, Emendas
Parlamentares,
Contrapartidas dos
Estados,
Municípios e
Distrito Federal.

Melhorias na
infraestrutura
urbana em áreas
degradas,
insalubres ou em
situação de risco.

Fundo perdido.

Melhoria da
qualidade de vida.

PROGEST Programa de Apoio
Prefeituras
à Gestão do
Municipais,
Sistema de Coleta
Governos
e Disposição Final Estaduais e Distrito
de Resíduos
Federal.
Sólidos.
FUNASA Fundação
Nacional de
Saúde

FUNASA FUNDAÇÃO
NACIONAL
DE SAÚDE

MPO - SEDU

Obras e serviços
em saneamento.

PRO-INFRA
Programa de
Investimentos
Públicos em
Poluição
Ambiental e
Redução de Risco
e de Insalubridade
em Áreas
Habitadas por
População de
Baixa Renda.
LIXO E
CIDADANIA
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INSTITUIÇÃO

PROGRAMA
FINALIDADE

BENEFICIÁRIO

MINISTÉRIO
DO MEIO
AMBIENTE

A retirada de
crianças e
adolescentes dos
lixões, onde
trabalham
diretamente na
catação ou
acompanham seus
familiares nesta
atividade.

Municípios em
todo o território
nacional.

ORIGEM DOS
RECURSOS

ITENS
FINANCIÁVEIS

BIRD e
contrapartida dos
Estados e
Municípios.

Capacitação de
recursos humanos,
desenvolvimento
de pesquisas, apoio
à estrutura de
sistema de
informação, apoio
à estruturação de
laboratórios de
referência.

VIGISUS

MINISTÉRIO
DA SAÚDE FUNASA

MINISTÉRIO
DA SAÚDE

Sistema de
Vigilância em
Saúde, garantindo
ações de Vigilância
Ambiental.

REFORSUS
- Reforço à
Reorganização do
Sistema Único de
Saúde (SUS).

PROGRAMA DO
CENTRO
MINISTÉRIO NACIONAL DE
DO MEIO
REFERÊNCIA
AMBIENTE
EM GESTÃO
AMBIENTAL
URBANA

Municípios em
todo o território
nacional.

Instituições
públicas de saúde,
municipais,
estaduais e
federais.
Financiamento do
Fundações,
banco
Projetos para a
autarquias e
interamericano de melhoria da gestão
empresas públicas desenvolvi-mento e
do sistema de
do setor da saúde.
Banco Mundial
saúde nacional.
Instituições
(BIRD).
privadas sem fins
lucrativos
integrantes do
SUS.
Serviço público
aberto a toda a
população, aos
formadores de
opinião, aos
profissionais que
lidam com a
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Convênio do
Ministério do Meio
Ambiente com a
Universidade Livre
do Meio Ambiente.

_

INSTITUIÇÃO

PROGRAMA
FINALIDADE

BENEFICIÁRIO

ORIGEM DOS
RECURSOS

ITENS
FINANCIÁVEIS

administração
municipal, aos
Coletar e organizar
informações,
técnicos, aos
promover o
prefeitos e às
intercâmbio de
demais autoridades
tecnologias,
municipais.
processos e
experiências de
gestão relacionados
com o meio
ambiente urbano.
Convênios
PROGRAMA DE
Municípios e
firmados com
CONSERVAÇÃO
Associações
órgãos dos
E REVITALIZAparticipantes do
Governos
Federal,
ÇÃO DOS
Programa de
Estadual
e
RECURSOS
Revitalização dos
Municipal,
_
HÍDRICOS
Recursos nos quais
Organismos
seja identificada
Ações, programas
Nacionais e
prioridade
de ação
e projetos no
Internacionais e
na área de resíduos
âmbito dos
Orçamento Geral
sólidos.
resíduos sólidos.
da União.
REBRAMAR Programas entre os
Estados e
MINISTÉRIO
Rede Brasileira de
agentes que geram
Municípios em
Ministério do Meio
DO MEIO
Manejo Ambiental
resíduos, aqueles
todo o território
Ambiente.
AMBIENTE de Resíduos
que o controlam e
nacional.
IBAMA
Sólidos.
a comunidade.

MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA
E
TECNOLOGI
A

PROSAB Programa de
Pesquisa em
Saneamento
Básico.
Visa promover e
apoiar o
desenvolvimento
de pesquisas na
área de saneamento
ambiental.

Comunidade
acadêmica e
científica de todo o
território nacional.

FINEP, CNPQ,
Caixa Econômica
Federal, CAPES e
Ministério da
Ciência e
Tecnologia.

Pesquisas
relacionadas a:
águas de
abastecimento,
águas residuárias,
resíduos sólidos
aproveitamento de
lodo.

Fonte: Prefeitura municipal de Carazinho, 2015.

2.2.2.4 Análise da necessidade de destinação de recursos orçamentários
As análises quanto às necessidades de destinação de recursos orçamentários, em
específico para cada um dos eixos do saneamento básico no município de Carazinho, serão
realizadas durante a ETAPA B – FASE D, após a definição das necessidades e dos horizontes
de ação para cada demanda. A sua apresentação se dará no Relatório Final do PRODUTO 04.
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2.2.3 Atividade B.2.3 - Situação da infraestrutura/sistema de
abastecimento de água potável
Este item contempla o diagnóstico da situação atual do sistema de abastecimento de
água no município de Carazinho, onde são analisadas as condições do sistema, a fim de
compreender e classificar as necessidades e as principais deficiências, bem como a
consequência dessas deficiências nas condições de vida da população, através de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.
O sistema de abastecimento de água de um município é constituído por captação, adução
de água bruta, estação de tratamento de água, adução de água tratada, reservatórios e rede de
distribuição de água tratada. O sistema deve distribuir a água para a comunidade, ou
consumidores, em quantidade e qualidade suficientes para suprir suas necessidades de
consumo. O mesmo é dimensionado conforme a necessidade da localidade, desde pequenas
populações até grandes metrópoles (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
A Figura 77 apresenta as etapas constituintes do sistema de abastecimento de água.
Figura 77 - Representação das etapas constituintes do sistema de abastecimento de água.

Fonte: PMSB, 2015.

De acordo com registros disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Carazinho, o
sistema público de abastecimento de água do Município iniciou com a utilização de poços
profundos, quando em 1948 foram perfurados os primeiros três poços.
A construção da primeira Estação de Tratamento de Água iniciou em 1953, com
captação superficial junto ao Rio da Várzea e capacidade de tratar 90 L/s.
Em 1978, com o crescimento da demanda e as limitações de produção, foi elaborado o
projeto de ampliação do sistema de captação e tratamento, passando para a vazão nominal de
150 L/s. A obra é base do sistema existente. Já em 1999 foi elaborado o projeto de ampliação
do sistema de produção para a vazão de 270 L/s.
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Segundo IBGE (2010), o município de Carazinho possui 20.161 domicílios particulares
permanentes; 18.571 contam com abastecimento de água por rede geral, 1.124 possuem poço
ou nascente na propriedade, em 395 o abastecimento é realizado através de poço ou nascente
fora da propriedade e 69 domicílios utilizam outras formas de abastecimento. Os modelos de
abastecimentos podem ser observados na Figura 78.
Figura 78 - Infraestrutura do abastecimento de água no município de Carazinho, RS no ano de
2010.
0,34%

5,58%
1,96%

92,12%

Rede Geral

Poço ou Nascente Fora da Propriedade

Poço ou Nascente na Propriedade

Outra Forma

Fonte: IBGE, 2010.

As informações referentes à situação do sistema de abastecimento de água na área
urbana e rural foram abordadas separadamente, como pode ser analisado na sequência deste
documento. Esta medida pode ser justificada pela distinção no acesso à água potável existente
entre as duas áreas, visto que a população urbana é abastecida através da captação de água do
Rio da Várzea e a zona rural através de poços.
Até o momento da realização do diagnóstico do sistema de abastecimento de água o
município não havia elaborado o Plano Diretor de Abastecimento de Água.
Para o ano de 2015 não se dispõe de dados do IBGE para análise da forma de
atendimento ou fonte de abastecimento do total dos domicílios do município de Carazinho,
porém, analisando a área urbana, tem-se informação de que apenas o residencial Cantares não
possui atendimento pela rede pública gerida pela CORSAN, ou seja, aproximadamente 272
domicílios do total não são atendidos por rede geral, restando 98,7% dos domicílios tendo por
fonte de abastecimento a rede geral. Quanto a fonte de abastecimento na zona rural, segundo
relatos e informações obtidas em reuniões com as comunidades do interior de Carazinho, temse ciência da existência de poços em praticamente todas as comunidades do interior, porém
devido a inexistência de rede de distribuição ainda há identificação de famílias tendo por fonte
de abastecimento nascentes ou poços próprios.

2.2.3.1 Situação do sistema de abastecimento de água na área urbana
O serviço de abastecimento de água no município de Carazinho é prestado pela
Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN), desde 1968. O contrato entre a
Companhia e o município foi firmado em 2010, vigorando por 25 anos, portanto até 2035.
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Conforme mencionado no contrato, compete à CORSAN operar e manter os serviços de
abastecimento de água potável, incluindo a captação, bombeamento, tratamento, adução e
distribuição da água, medição do consumo e o controle da qualidade da água.
Na prestação dos serviços, a CORSAN deverá estabelecer através de negociações com
o município, sempre de forma compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico, as
ações necessárias, definindo prioridades, a serem consideradas para o estabelecimento do Plano
Plurianual de Investimentos no Sistema.
Isto aponta para a necessidade de atualização do contrato entre a CORSAN e a Prefeitura
Municipal de Carazinho posterior a finalização do Plano de Saneamento Básico do município,
a fim de constar as ações diagnosticadas como necessárias, objetivando a universalização dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário e a melhoria na qualidade dos
serviços. Fazendo-se cumprir as disposições regulamentadas entre as partes, através de
cláusulas de obrigações.
O planejamento das ações a serem implantadas pela CORSAN no município de
Carazinho é realizado na Superintendência Regional ou nas Diretorias (na sede da empresa).
Cabe à AGERG (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
RS) regular o contrato assinado entre a CORSAN e o município de Carazinho, além de realizar
a fiscalização dos serviços.
Atualmente o sistema de abastecimento de água de Carazinho é composto por uma
barragem de acumulação, localizada no Rio da Várzea. Além da captação de água bruta
realizada neste ponto, o município possui três poços artesianos, que serão utilizados como
reserva técnica em caso de estiagem ou aumento do volume de abastecimento. A água captada
no Rio da Várzea é bombeada através da Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB), e
em seguida aduzida à Estação de Tratamento de Água (ETA). O município conta com uma ETA
que atualmente opera com 210 L/s. Após o tratamento, a água é bombeada através das três
Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) e aduzidas aos sete reservatórios dispostos
em pontos estratégicos, com capacidade máxima de reservar 6.000 m³. Por fim, a água é
distribuída às residências através dos 215.957,97 m de redes existentes no município.
O croqui do sistema de abastecimento de água na área urbana de Carazinho é
apresentado na Figura 79.
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Figura 79 - Croqui do sistema de abastecimento de água na área urbana de Carazinho, RS.

Fonte: CORSAN, 2015.

2.2.3.1.1 Captação de água bruta
O abastecimento da população urbana no município de Carazinho é realizado através da
captação de água bruta no Rio da Várzea, o qual faz parte da Região Hidrográfica do Rio
Uruguai, Bacia do Rio da Várzea. O ponto de captação localiza-se a aproximadamente 5 km da
área urbana do Município.
Além da captação no Rio da Várzea, o Município conta com três poços tubulares
profundos, que serão utilizados como reserva técnica em caso de aumento do volume de
abastecimento. Salienta-se que até o momento não houve necessidade de recorrer aos poços,
visto que o Rio da Várzea possui disponibilidade de água suficiente para abastecer o município
de Carazinho, mesmo em períodos de estiagem.
A localização dos pontos de captação de água bruta é apresentada na Figura 80.
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Figura 80 - Localização dos pontos de captação de água bruta no municípo de Carazinho, RS.
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2.2.3.1.1.1 Barragem do Rio da Várzea
A captação superficial junto ao Rio da Várzea entrou em operação em 1953, com o
início da construção da primeira Estação de Tratamento de Água no Município. A localização
da captação no Rio da Várzea é apresentada na Figura 81 e na Figura 82.
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Figura 81 - Mapa de localização do ponto de captação de água bruta no Rio da Várzea no município de Carazinho, RS.
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Figura 82 - Mapa de localizaçao da barragem e ponto de captação de água bruta no Rio da Várzea no município de Carazinho, RS.
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O Rio da Várzea tem uma vazão de 13,2 m³/s, ou 47.520 m³/h de água, volume
plenamente suficiente para atender as necessidades de abastecimento domiciliar e industrial do
município de Carazinho. Atualmente a captação manancial superficial no Rio da Várzea é
realizada com vazão operacional de 210 L/s, o que representa menos de 2% de sua vazão média
(CORSAN, 2015).
A Figura 83 apresenta o vertedouro da Barragem no Rio da Várzea.
Figura 83 - Vertedouro da Barragem do Rio da Várzea.

Fonte: PMSB, 2015.

Os volumes de água bruta captada no Rio da Várzea, no período de janeiro de 2014 a
junho de 2015, estão apresentados na Tabela 45.
Tabela 45 - Volume de água bruta captada no Rio da Várzea, no período 01/2014 a 06/2015.
Mês/ano

Volume (m³)

Horas recalque

Vazão (L/s)

01/2014

618.772

717:10

239,67

02/2014

548.049

650:20

234,09

03/2014

590.051

710:00

230,85

04/2014

549.171

663:15

230,00

05/2014

550.941

669:05

228,73

06/2014

540.383

668:50

224,43

07/2014

550.922

675:00

226,72
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Mês/ano

Volume (m³)

Horas recalque

Vazão (L/s)

08/2014

573.821

678:30

234,92

09/2014

544.235

634:30

238,26

10/2014

575.716

684:30

238,26

11/2014

566.821

667:35

235,85

12/2014

590.252

690:00

237,62

01/2015

574.204

704:55

226,27

02/2015

526.063

641:45

227,70

03/2015

579.781

729:55

220,64

04/2015

565.204

704:20

223,20

05/2015

569.164

714:30

221,28

06/2015

547.112

684:10

222,13

Fonte: CORSAN, 2015.

As informações apresentadas na Tabela 45 podem ser melhor visualizadas no gráfico da
Figura 84.

Figura 84 - Representação gráfica do volume aduzido de água bruta DO Rio da Várzea, no
período de janeiro de 2014 a junho de 2015.
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Fonte: PMSB, 2015.

Com base na Tabela 45 e na Figura 84, pode-se afirmar que janeiro de 2014 foi o mês
com maior volume aduzido (618.772 m3). E a partir dos dados informados até o momento para
o ano de 2015, março havia apresentado o maior volume aduzido, ou seja, 576.781 m³.
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Além disso, pode-se verificar uma queda no volume aduzido de água bruta no período
de janeiro a junho de 2015 quando comparado ao mesmo período de 2014, visto que foram
aduzidos em média 566.227,8 m3 de água bruta em 2014 e 560.254,7 m3 em 2015.
O volume médio de água aduzida em 2014 foi de 566.594,5 m3, e vazão de 233,28 L/s.

2.2.3.1.1.1.1 Avaliação da qualidade do manancial
A fim de verificar as características físico-químicas e bacteriológicas da água bruta
aduzida no Rio da Várzea, são coletadas amostras na entrada da ETA para posterior análise.
No Quadro 14 são apresentados os parâmetros analisados, a frequência e o laboratório
em que as análises são executadas.
Quadro 14 - Parâmetros analisados na água bruta aduzida no Rio da Várzea.
Parâmetros

Frequência

pH, turbidez, odor

A cada 2 horas

Temperatura, cor, alcalinidade
total, matéria orgânica

Diária

Oxigênio dissolvido, DBO,
dureza total, ferro, manganês

Semanal

Coliformes totais e Escherichia
coli

Mensal

Hidrobiológico

Mensal

Demais parâmetros

Semestral

Laboratório

ETA

Laboratório Central de Águas
CORSAN (DEAL)

Fonte: CORSAN, 2015.

Os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta captada em
2014 e 2015 no Rio da Várzea, são apresentados na Tabela 46.
Visando-se dar vistas a uma classificação das águas brutas captadas, deve-se considerar
o texto da Resolução CONAMA nº 357/2005. Este orienta que o enquadramento dos corpos de
água deve estar baseado não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade
que deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade. Portanto, não havendo
atualmente enquadramento das águas do Rio da Várzea, propôs-se, para fins de análise, uma
avaliação da classificação baseada nos parâmetros disponibilizados pela CORSAN.
Contudo deve-se ter consciência de que o enquadramento do recurso deveria ser aquele
(classe) que considera o uso preponderante de abastecimento público, ou seja, classe Especial,
I, II ou III devendo ser avaliado o processo de tratamento aplicado.
A análise comparou, para fins de classificação das águas, os valores máximos de cada
parâmetro analisado com os valores de referência para cada classe.
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Tabela 46 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas executadas no ano de 2014 e 2015.
FÍSICO-QUÍMICAS
BACTERIOLÓGICO
DATA

NMP total por 100 mL Classe segundo
CONAMA nº
mg/L SiO2
mg/L pt
mg/L CaCO3 mg/L O2 Dissolvido
mg/l O2 Diss. Ácido
Termotolerantes
357/2005
Máx Min Méd Máx Min Méd Máx Min Méd Máx Min Méd Máx Min Méd Méd Máx Min Méd
Turbidez

Cor

pH

Alcalinidade

O2 Dissolvido

DBO

Mat. Orgânica

01/14

166

13

25

135

40

55

7,1

6,7

7,0

27

14

22

7,0

6,2

6,7

0,2

3,7

1,4

2,1

1300

III

02/14

627

14

24

100

35

47

7,1

6,9

7,1

30

21

26

7,2

6,6

6,8

0,4

2,8

1,6

2,0

50

II

03/14

188

14

37

225

35

79

7,1

6,7

7,0

29

15

22

7,6

6,8

7,2

0,7

6,3

1,5

2,6

1100

III

04/14

283

14

31

200

25

71

7,1

6,9

7,1

30

17

25

8,0

6,4

7,3

0,7

5,8

1,5

2,1

5000

IV

05/14

355

12

42

455

25

104

7,1

5,7

7,0

29

7

21

8,4

7,6

8,0

0,7

7,2

1,3

2,5

1400

III

06/14

158

17

47

275

35

97

7,1

6,7

7,0

21

11

17

8,6

7,4

8,0

0,5

7,0

1,5

2,9

1100

III

07/14

178

13

31

210

35

72

7,0

6,5

6,8

18

11

16

9,2

7,8

8,2

0,7

4,6

1,2

2,4

500

II

08/14

172

16

35

175

45

69

7,1

6,9

6,9

22

14

18

8,4

7,8

8,1

0,2

3,5

1,2

2,0

8000

IV

09/14

660

18

81

660

35

132

6,9

6,7

6,8

21

9

17

7,6

6,8

7,2

0,3

8,3

1,5

3,4

1100

III

10/14

218

16

51

280

50

98

6,9

6,5

6,8

20

8

17

7,2

6,2

6,7

0,4

8,1

1,5

3,2

300

II

11/14

388

18

47

200

45

85

6,9

6,7

6,9

22

16

17

7,8

7,2

7,5

0,8

7,0

1,7

3,0

230

II

12/14

710

21

72

520

45

167

6,9

6,7

6,9

23

14

17

7,2

6,6

7,0

0,7

7,1

1,8

3,2

5000

IV

01/15

323

19

55

325

45

119

6,9

6,7

6,9

24

14

17

6,8

6,4

6,7

0,6

6,6

1,6

3,1

-

II

02/15

320

18

44

200

40

70

6,9

6,7

6,9

26

17

21

7,2

6,8

7,0

0,8

7,1

1,7

2,6

500

II

03/15

328

13

29

150

35

56

7,1

6,7

6,9

25

17

23

7,6

6,8

7,2

0,8

6,8

1,3

2,2

-

II

04/15

698

16

61

300

45

94

6,9

6,5

6,8

25

11

20

8,0

6,2

7,2

0,3

9,4

1,2

3,1

-

II

05/15

583

26

43

450

45

87

6,9

6,7

6,9

22

10

19

8,2

6,2

7,6

0,4

7,8

1,1

2,4

-

II

06/15

189

16

48

275

35

93

6,9

6,7

6,9

21

12

17

8,4

6,6

7,9

0,2

7,6

1,4

2,6

700

II

Fonte: CORSAN, 2015.
Obs.: A avaliação realizada é preliminar, haja vista a pequena disponibilidade de parâmetros possíveis de serem comparados. Ademais não foi possível se utilizar o parâmetro COR, uma vez que este
extrapola os limites previstos em todas as classes.
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Em consulta à CORSAN, não foi apontada a possiblidade da utilização de quaisquer
outros mananciais de abastecimento de água que não o atualmente em exploração.
Em relação à proteção da bacia do manancial em uso, não foi diagnosticada a existência
de um Plano de Gerenciamento dos Recursos Hídricos para a Bacia do Rio da Várzea. Portanto,
não foi possível levantar informações específicas a respeito do tema. Porém, sabe-se que com
o intuito de proteger o manancial utilizado para o abastecimento de água de Carazinho,
campanhas para a preservação do manancial são realizadas por integrantes da ONG Associação
Amigos do Rio da Várzea (ARIVA).
Desta forma, inspeções sanitárias são realizadas nas proximidades do manancial, com a
finalidade de averiguar potenciais fontes poluidoras. Atualmente há algumas fontes que podem
contribuir com a poluição do manancial, como o uso do solo com a atividade agrícola.
Em uma vistoria realizada pela equipe diretiva da ONG ARIVA, foi encontrada grande
quantidade de lixo às margens do rio e no seu afluente, arroio Carazinho, em uma pequena
extensão localizada após os bairros Brandina, Floresta e Hípica.
Conforme o Biólogo da SMA de Carazinho, o Rio da Várzea se encontra em situação
complicada. Segundo ele, da nascente, até a captação de água, o rio recebe muitos produtos,
como dejetos de animais e micro-organismos, que provocam a proliferação de algas,
contaminando o rio. O mesmo ainda relata que o rio da Várzea recebe uma fiscalização bastante
eficiente da PATRAM, no que diz respeito à pesca e à mata ciliar, mas precisa de ações mais
intensivas por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Deveriam ser criadas ações
para preservar os rios, principalmente em Carazinho, onde a população é abastecida pelo Rio
da Várzea (Diário da Manhã, 22/03/06, p. 6).
Em entrevista ao Diário da Manhã o presidente da ARIVA, Delmar Cardoso, relatou:
“Em 2014 fizemos uma análise da qualidade da água na nascente do Rio da Várzea e os
coliformes fecais já estavam no limite” (Diário da Manhã, 21 /03/15, p. 3).
O perímetro da área de captação do manancial é protegido através de cercas e placas
que indicam a proibição da entrada de pessoas no local (Figura 85), assim como monitoramento
através de câmeras e vigilância responsável por evitar o acesso de pessoas não autorizadas.
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Figura 85 - Cercas e placas no acesso à barragem do Rio da Várzea, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.3.1.1.2 Pontos alternativos para captação de água bruta
De acordo com a CORSAN, até o momento não existem registros da necessidade de
utilização dos três poços para captação de água subterrânea, anteriormente citados. Porém, foi
informado que o Poço CAR 06 será utilizado para abastecimento do Bairro Planalto a fim de
sanar os problemas que o mesmo apresenta em relação ao abastecimento de água.
A Tabela 47 apresenta a denominação dos poços, a capacidade de vazão dos mesmos e
a localização.
Tabela 47 - Identificação e vazão dos três poços tubulares profundos.
Poços

Capacidade de vazão (m3/h)

Localização

CAR 04

40,0

Rua Santos Dumont

CAR 05

70,0

Rua Leão XIII

CAR 06

60,0

Rua Camilo Scherer

Fonte: CORSAN, 2015.

A localização dos poços está apresentada na Figura 86.
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Figura 86 - Localização dos poços subterrâneos da CORSAN como alternativa para abastecimento da população de Carazinho, RS.
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Os poços CAR 04 e CAR 05, localizados respectivamente na Rua Santos Dumont e na
Rua Leão XIII, já estão instalados e interligados à rede de distribuição.
Na Tabela 48 são apresentados os dados operacionais dos poços CAR 04 e CAR 05.
Tabela 48 - Dados operacionais dos poços CAR 04 e CAR 05.
Poços
Dados operacionais
CAR 04

CAR 05

Vazão (m³/h)

40

70

Vazão (m³/dia)

640

1260

Nível estático (m)

50

10,05

Nível dinâmico (m)

80

55

Profundidade bomba (m)

90

66

Tempo máximo de bombeamento (h)

16

10

Profundidade Total (m)

202

154

Profundidade Útil (m)

202

154

Capacidade específica (m³/h/m)

1.37

4.94

Tipo de bomba

Marca Leão, modelo S
35,19 estágios; potência
45 CV

Marca Leão, modelo S
35,19 estágios; potência
45 CV

N° outorga

Sem registro

Sem registro

Fonte: CORSAN, 2015.

O poço CAR 06 localizado no final da Rua Camilo Scherer, que será utilizado para
abastecimento do Bairro Planalto, está perfurado, e para sua operação estão faltando a
instalação da energia elétrica, instalação da bomba e interligação à rede de distribuição de água,
bem como a instalação de um reservatório elevado, tal qual foi informado que terá volume de
100 m³, cuja base está pronta e a aquisição do reservatório já foi realizada.
De acordo com a CORSAN, os poços são dotados de sistema de medição de vazão
através de macromedidor mecânico do tipo Woltmann. Como alternativa para conferência das
vazões adota-se, periodicamente, a aferição do volume produzido através de tambor graduado,
verificando-se o tempo necessário ao seu enchimento. Da mesma forma, é efetuado o controle
periódico do nível estático e nível dinâmico, através de eletrodos de nível e cabo graduado, com
registros em boletins quando da utilização dos poços.

2.2.3.1.1.2.1 Avaliação da qualidade da água dos poços
Em virtude de não existir necessidade até o momento da utilização dos poços CAR04 e
CAR05 em casos de estiagem ou aumento do consumo no município, e pelo fato do poço
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CAR06 não estar operando, a CORSAN não dispõe de registros de análises realizadas em 2014
e 2015, visto que os poços não operaram neste período.
Quando houver a necessidade da utilização destes poços, a qualidade da água será
monitorada a fim de confirmar se os aspectos físico-químicos e biológicos da água se encontram
dentro dos padrões exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro do 2011, do Ministério
da Saúde.
A frequência da realização das análises da água bruta dos poços, quando estiverem
operando, é apresentada na Quadro 15.
Quadro 15 - Frequência de análises da água bruta dos poços.
Parâmetros

Frequência

Turbidez

Diária

Coliformes totais e Escherichia
coli

Mensal

Demais parâmetros

Semestral

Laboratório
ETA
Laboratório Central de Águas
CORSAN (DEAL)

Fonte: CORSAN, 2015.

2.2.3.1.2 Estações de Bombeamento de Água Bruta (EBAB)
As estações elevatórias ou estações de bombeamento de água bruta são instalações
destinadas a aumentar a pressão nas redes, levando a água a pontos mais distantes ou elevados,
ou para aumentar a vazão de linhas adutoras.
O município de Carazinho conta com uma EBAB, localizada no ponto de captação de
água bruta no Rio da Várzea. Esta estação elevatória realiza o recalque da água bruta a fim de
bombeá-la à Estação de Tratamento de Água (ETA).
A EBAB entrou em operação no ano de 1953, quando se iniciou a captação de água
bruta no Rio da Várzea.
De acordo com a CORSAN, houve ampliação do sistema de bombeamento de água
bruta no ano de 1978, para vazão nominal de 234 L/s e altura manométrica máxima de 127,91
m.c.a. Atualmente a EBAB opera com vazão de 225 L/s.
A estação de bombeamento é composta basicamente por dois conjuntos motobomba,
sendo um de reserva técnica, utilizado somente em caso de defeito do conjunto principal que
está operando. Cada grupo é composto por uma bomba da marca Worthington, modelo 8LN21E, com potência de 600 CV, 1800RPM (CORSAN, 2015).
Conforme informações disponibilizadas pela CORSAN, o edital para contratação de
projeto e implementação do sistema de automação por telemetria e telecomando foi elaborado
e a contratação da empresa está prevista para o final de 2015.
Não há registros de mau funcionamento ou redução de volume elevado da EBAB,
apenas são executadas intervenções destinadas à manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos mecânicos e elétricos, o que devido ao conjunto reserva, não implica em
interrupção do bombeamento pelo período em que se estende a manutenção.
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2.2.3.1.3 Adutoras de água bruta
As adutoras de água bruta são tubulações destinadas a conduzir a água bruta do ponto
de captação até a ETA.
No município de Carazinho a adução é realizada pela interligação da EBAB à ETA,
através de duas tubulações em paralelo, sendo a mais antiga com diâmetro de 300 mm em ferro
fundido com extensão de 5.946 metros, e a segunda com 400 mm de diâmetro em ferro fundido
dúctil e 6.440 metros de extensão.
Demais características das adutoras como o ano que entrou em operação, extensão da
tubulação, a capacidade de projeto e a capacidade que estão operando, são apresentadas na
Tabela 49.
Tabela 49 - Características das adutoras de água bruta da Carazinho, RS.
Adutora

01

02

Fluxo da
Adução
Rio da
Várzea ETA
Rio da
Várzea ETA

Capacidade (L/s)

Operação
(Ano)

Extensão
(m)

Diâmetro
(mm)

Projeto

Operando

Não consta

5.943

300

60

90

1978

6.440

400

90

135

Fonte: CORSAN, 2015.

Conforme a CORSAN e apresentado na Tabela 49, as duas adutoras de água bruta estão
operando acima da capacidade projetada, o que pode vir a comprometer a integridade da
estrutura.
Na Figura 87 é apresentada a trajetória destas adutoras.
Apesar das adutoras ainda serem de ferro fundido e estarem operando desde 1978, o
único registro de intervenção em 2014 ocorreu no mês de outubro, o qual foi normalizado após
3 h. Nos demais meses não ocorreram intervenções.
Desta forma por não haver registros de perdas nas adutoras, foi levado em consideração
que o volume de água bruta captado equivale ao volume de água aduzido à ETA.
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Figura 87 - Rede das adutoras de água bruta do município de Carazinho, RS.
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2.2.3.1.4 Estação de Tratamento de Água (ETA)
O município conta com uma Estação de Tratamento de Água (ETA) do tipo
convencional, localizada na Rua Polidoro de Albuquerque, nº 220, Bairro Vargas, conforme
apresentado na Figura 88.
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Figura 88 - Localização da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.
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A ETA entrou em operação em 1953, com capacidade de tratar 90 L/s. Com o
crescimento da demanda, foi elaborado o projeto de ampliação do sistema de tratamento,
passando a ter uma vazão nominal de 150 L/s e vazão operacional de 210 L/s (CORSAN, 2015).
Já a Licença de Operação LO nº 2013/2011, descreve que a CORSAN realiza captação
de uma vazão de 270 L/s junto ao Rio da Várzea e a ETA possui uma vazão nominal de 120
L/s, com capacidade de atender uma população de aproximadamente 66.000 habitantes.
Em junho de 2015, a CORSAN entrou com processo para obtenção da Licença de
Instalação para ampliação da Estação de Tratamento de Água de Carazinho.
A água bruta captada junto ao Rio da Várzea passa por diversos processos, a fim de
realizar o seu tratamento para posterior abastecimento da população de Carazinho. A Figura 89
apresenta o fluxograma dos processos realizados na ETA de Carazinho.
Figura 89 - Processos realizados na ETA de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Conforme o fluxograma apresentado na Figura 89, o tratamento consiste na adição de
sulfato de alumínio e de cal na calha Parshall (Figura 90), a mesma também é utilizada para
medição de vazão.
208

Figura 90 - Calha Parshall da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Após o processo de mistura rápida, são realizados os processos de floculação e
decantação. A ETA possui dois decantadores, sendo um circular e o outro retangular (Figura
91 e Figura 92). A limpeza dos decantadores é realizada com hipoclorito a cada 30 dias.
Figura 91 - Floculador da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 92 - Decantador retangular e decantador circular da Estação de Tratamento de Água de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Em 2011 foi informado, no site da CORSAN, que as obras para implantação dos leitos
de secagem do lodo iriam começar em novembro deste mesmo ano, com previsão de entrega
para janeiro de 2013. Porém a ETA não possui leito de secagem até o momento. Sendo assim,
o lodo proveniente do decantador é descartado em via pluvial.
No entanto, foi encaminhado à FEPAM em julho de 2015 projeto para obtenção de
Licença de Instalação-Ampliação, tendo como objetivo a ampliação da capacidade de
tratamento da estação, assim como a implantação do sistema de tratamento de lodo.
Demais informações quanto às melhorias, investimentos realizados na ETA de
Carazinho foram apresentados em dezembro de 2012. Podemos destacar as seguintes
informações apresentadas no site da CORSAN:
“No que se refere à captação, tratamento e distribuição de água, a
CORSAN iniciou importantes investimentos, somando em 2012 um total
de R$ 5,6 milhões Já está sendo implantado o sistema de tratamento do
lodo resultante do processo de potabilização da água. O sistema será
constituído por três leitos de secagem com capacidade para atender 270
L/s. O sistema permite a reintrodução das águas de lavagem dos
floculadores, decantadores e filtros no processo de tratamento de água,
permitindo o reaproveitamento desses volumes e a proteção do meio
ambiente. Além disso, em breve entrará em execução a ampliação da ETA
do município. A obra será feita junto à ETA já existente e contempla a
construção de um novo bloco hidráulico, elevando a capacidade de
tratamento em 120 L/s, o que permitirá atender ao abastecimento da cidade
pelos próximos 25 anos” (CORSAN, 2012).
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Para a filtração, a água com fluxo descendente passa por camadas filtrantes para
retenção dos flocos menores (Figura 93). A limpeza dos filtros é realizada até duas vezes ao dia
quando a turbidez está muito elevada.
Figura 93 - Filtros da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Após a realização da filtração da água, é adicionado cloro (desinfecção) e flúor
(fluoretação). Em seguida, a água é conduzida até os dois reservatórios localizados na própria
estação.
Reformas estão sendo realizadas no laboratório existente na ETA. As obras encontramse em estágio avançado, podendo desta forma afirmar as boas condições que o mesmo irá
possuir. A Figura 94 apresenta o Laboratório da ETA de Carazinho.
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Figura 94 - Laboratório da Estação de Tratamento de Água de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Para realização das análises da qualidade da água, o laboratório é possui floculador,
aqua tester, autoclave, balança, chapa elétrica, colorímetro, contador de colônias, destilador,
estufa de incubação, estufa de esterilização, gabinete de leitura ultravioleta, refrigerador e
turbidímetro (CORSAN, 2015).
Atualmente a ETA conta com dois técnicos para realização das análises e operação da
estação, além do supervisor responsável pelo monitoramento das atividades realizadas na ETA
de Carazinho.
Os produtos químicos utilizados no processo de tratamento de água são armazenados
em um local denominado casa de química, em condições apropriadas, conforme NBR
12216/1992.
Quanto a registros de mau funcionamento, falhas no sistema de tratamento de água, de
acordo com a CORSAN, nos últimos anos não ocorreram paradas devido a defeitos em
equipamentos mecânicos ou elétricos, sendo que a maioria das paradas não programadas são
decorrentes de deficiências na alimentação de energia elétrica, conforme apresentado na Tabela
50 e na Tabela 51.
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Tabela 50 - Paradas da ETA de Carazinho decorrentes da falta de energia elétrica no 1º
recalque (EBAB).
Ano de 2014
Hora início
Hora retorno
03/03
05:30
07:30
06/03
09:45
11:00
16/03
03:30
06:00
18/03
20:50
21:00
02/09
05:15
05:25
19/09
21:20
22:00
30/09
07:55
08:40
11/10
13:15
14:40
19/10
03:50
04:40
30/10
15:50
16:50
31/10
09:00
10:50
Ano de 2015
Hora início
Hora retorno
11/01
01:45
02:00
17/01
14:30
15:00
10/02
05:00
08:20
18/04
09:20
09:35
10/05
06:35
06:00
10/05
07:35
07:50
20/07
08:20
09:00
27/07
18:55
19:20
Fonte: CORSAN, 2015.

Tabela 51 - Paradas da ETA de Carazinho decorrentes de furto de cabos elétricos no 1º recalque
(EBAB).
Ano de 2014
Hora Início
Hora Retorno
10/04

12:35

17:20

03/08

10:10

16:00

Fonte: CORSAN, 2015.

Com intuito de evitar paradas decorrentes de falta de energia elétrica na EBAB, a
CORSAN realizou edital para contratação de serviço de instalação nos pontos, antenas,
eletrodutos, caixas, cabos e proteção contra surtos elétricos e configuração e programação da
estação.
Com relação às perdas, a avaliação foi realizada a partir dos registros disponibilizados
pela CORSAN referentes ao volume médio aduzido e o volume médio produzido na ETA no
período de agosto de 2014 a julho de 2015. O volume médio aduzido e produzido é apresentado
na Tabela 52, Tabela 53 e Figura 95.
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Tabela 52 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (agosto a dezembro de 2014).
2014
Ago

Set

Out

Nov

Dez

0

0

0

0

0

573.821

544.235

575.716

566.821

590.252

Volume de processo (m )

38.985

38.530

49.349

48.257

68.086

Volume produzido (m3)

534.836

505.705

526.367

518.564

522.166

Volume recirculado (m3)
3

Volume aduzido (m )
3

Fonte: CORSAN, 2015.

Tabela 53 - Volume aduzido e produzido na ETA de Carazinho (janeiro a julho de 2015).
2015
Volume recirculado (m3)
3

Volume aduzido (m )
Volume de processo (m3)
3

Volume produzido (m )

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

0

0

0

0

0

0

0

574.204 526.063 579.781 565.940 569.164 547.112 567.198
49.680

40.363

39.772

44.108

40.093

41.752

48.216

524.524 485.700 540.009 521.832 529.071 505.360 518.982

Fonte: CORSAN, 2015.

Figura 95 - Volume aduzido e produzido no período de agosto de 2014 a julho de 2015.
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Volume de água aduzido e produzido (2014-2015)
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

2014

Abr

Mai

Jun

Jul

2015
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Fonte: CORSAN, 2015.

Analisando os registros apresentados, é possível observar que no período de agosto de
2014 a julho de 2015, em média 45.599,25 m3 de água foram perdidos por mês na tubulação de
adução e/ou no processo tratamento de água, ou seja, em média 8,05% do volume aduzido não
foi disponibilizado ao consumo final. A maior perda ocorreu em dezembro de 2014, onde foi
anotada perda de 68.086 m3, quando comparado o aduzido e o entregue a rede, após a ETA.
Dezembro foi também o mês com maior volume de água aduzida, mas devido à grande perda
no tratamento, produziu apenas 522.166 m3 de água tratada.
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É possível observar, também, que março de 2015 apresentou o maior volume produzido,
e o menor percentual de perda no tratamento, com apenas 6,85% de perda entre o aduzido e o
disponibilizado na rede (tratado/produzido). Este mês de março foi o segundo em volume de
adução, ficando atrás apenas de dezembro. Isto demonstra que as perdas não têm relação direta
com o volume de captação, podendo estas serem causadas por diversos outros fatores,
principalmente aqueles que giram em torno da operação do sistema de tratamento da ETA,
como por exemplo:
- Limpezas de filtros e decantadores na ETA com volumes variáveis;
- Perdas por evaporação em meses mais quentes;
- Perdas de volumes referentes a maior ou menor concentração de sólidos removidos;
- Dentre outras.
Já o menor volume produzido ocorreu em fevereiro de 2015, seguido de junho de 2015
e por setembro de 2014.
Complementarmente, visando analisar as perdas na ETA de Carazinho, o sistema do
município foi comparado ao sistema implantado em execução no município de Passo Fundo. A
opção pelo município de Passo fundo como parâmetro de comparação se deu devido a
similaridade nos processos de tratamento e devido a CORSAN ter responsabilidade sob ambos
os sistemas. Em Passo Fundo existem três ETA’s, porém, apenas duas possuem decantador e,
portanto, foram utilizadas para fins de comparação. Desta forma, as perdas anotadas para as
estações do município de Passo Fundo, segundo PMSB de Passo Fundo (2014), têm valores
aproximados de: ETA I 1,75% e ETA III 3,70%. Portanto, a avaliação da margem a afirmação
de que as perdas na ETA de Carazinho são elevadas quando comparadas as das ETA’s de Passo
Fundo, evidenciando possibilidades de melhorias ou nas redes ou nos processos de tratamento.

2.2.3.1.4.1 Qualidade da água tratada
Os ensaios de qualidade da água tratada são realizados em laboratórios instalados na
própria ETA de Carazinho e completados pelo Laboratório Central de Águas, localizado em
Porto Alegre.
No laboratório existente na ETA são realizadas as seguintes análises: temperatura, pH,
turbidez, odor e gosto, cor, alcalinidade total, matéria orgânica, oxigênio dissolvido, DBO,
dureza total, manganês, ferro total, alumínio residual, fluoretos, cloro residual livre, coliformes
totais e Escherichia coli, bactérias heterotróficas.
Já no laboratório central de águas da CORSAN em Porto Alegre (DEAL) são realizadas
as seguintes análises: alcalinidade, bicarbonetos, carbonatos, cálcio, cloretos, condutividade,
cor, DBO, dureza, fluoretos, fósforo total, magnésio, matéria orgânica, nitratos, nitritos,
nitrogênio amoniacal, odor, pH, sólidos dissolvidos totais, sulfatos, surfactantes, turbidez,
orgânicos voláteis, agrotóxicos, alumínio total, antimônio total, arsênio total, bário total,
cádmio total, chumbo total, cobre total, cromo hexavalente, cromo total, ferro total, manganês
total, mercúrio total, níquel total, selênio total, sódio total, zinco total, coliformes totais e
Escherichia coli, bactérias heterotróficas e hidrobiológico (cianobactérias). O laboratório
possui registros sobre a qualidade da água bruta, como também da água tratada pela ETA.
Os registros das análises físico-químicas e bacteriológicas da água tratada realizadas em
2014 e 2015 são apresentados na Tabela 54.
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Tabela 54 - Resultado das análises físico-químicas e bacteriológicas da água tratada na ETA de Carazinho, realizadas em 2014 e 2015.
FÍSICO-QUÍMICAS
BACTERIOLÓGICO
DATA

Turbidez

Cor

mg/L SiO2

mg/L pt

pH

Ferro

Alumínio

Flúor

Cloro Livre

NMP total por 100mL

mg/L Fe

mg/L Al

mg/L F

mg/L Cl

Termotolerantes

Méd

Máx Min Méd

Máx Min Méd Máx Min Méd VMP* Máx Min Méd VMP* Méd VMP*

Méd

VMP*

01/14

0,7

0,1

0,2

2

2

2

6,7

6,1

6,5

0,1

P.L

0,7

1,27 0,67

1,01

ND

02/14

0,9

0,1

0,2

2

2

2

6,7

6,3

6,6

0,1

P.L

0,7

1,25 0,57

1,02

ND

03/14

2,3

0,1

0,3

5

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,7

1,70 0,74

1,13

ND

04/14

2,8

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,9

6,6

0,1

P.L

0,7

1,48 0,74

1,03

ND

05/14

2,9

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,8

1,37 0,56

1,06

ND

06/14

2,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,1

P.L

0,7

1,44 0,60

1,02

ND

07/14

2,8

0,1

0,4

2

2

2

6,5

5,9

6,3

0,1

P.L

0,7

1,41 0,53

1,10

ND

08/14

1,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,9

6,5

0,1

P.L

0,7

1,22 0,86

1,11

ND

09/14

3,3

0,2

0,4

8

2

2

6,7

5,5

6,4

0,8

1,35 0,69

1,10

ND

10/14

3,6

0,2

0,5

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,8

2,41 0,50

1,09

ND

11/14

2,6

0,2

0,4

10

2

2

6,7

5,7

6,5

0,0

P.L

0,8

1,61 0,50

1,09

ND

12/14

2,8

0,1

0,4

2

2

2

6,7

5,5

6,4

0,1

P.L

0,8

1,67 0,79

1,15

ND

01/15

2,1

0,2

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,3

0,1

P.L

0,8

1,52 0,61

1,11

ND

02/15

1,6

0,2

0,4

2

2

2

6,7

5,9

6,5

0,1

P.L

0,8

1,62 0,73

1,19

ND

03/15

2,5

0,1

0,4

5

2

2

6,7

5,9

6,7

0,1

P.L

0,8

1,54 0,70

1,13

ND

04/15

4,6

0,1

0,4

5

2

2

6,7

5,5

6,5

0,1

P.L

0,8

1,82 0,52

1,14

ND

05/15

2,1

0,1

0,4

2

2

2

6,7

5,7

6,5

0,1

P.L

0,8

1,89 0,52

1,14

ND

06/15

2,2

0,1

0,3

2

2

2

6,7

5,7

6,5

0,1

P.L

0,8

1,54 0,58

1,08

ND

15

6-9,5

0,1
0,1

0,3

*VMP: Valor Máximo Permitido
Fonte: CORSAN, 2015.
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P.L
P.L

0,2

Os resultados das análises apresentadas na Tabela 54 mostram que apenas o parâmetro
pH apresentou valores fora do padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria 2.914, de 12
de dezembro de 2011. Porém, não foi possível identificar o número de amostras que se
encontraram fora do padrão, visto que foram apresentados apenas os valores máximos, médios
e mínimos das análises da água tratada.

2.2.3.1.5 Estações de Bombeamento de Água Tratada (EBAT)
O sistema de elevação de água tratada de Carazinho é formado por três Estações de
Bombeamento de Água Tratada (EBAT). Todas as estações de bombeamento estão localizadas
na estação de tratamento, com o intuito de bombear a água tratada aos reservatórios.
Na Tabela 55 são apresentadas as principais informações sobre as estações de
bombeamento, como o ano que cada uma entrou em operação, a capacidade de projeto, a
capacidade que está operando e a potência das motobombas.
Tabela 55 - Características das Estações de Bombeamento de Água Tratada de Carazinho, RS.
Capacidade (L/s)

Início de
operação (ano)

Potência
motobomba (cv)

Projeto

Operando

EBAT 02

1978

75

74

67

EBAT 03

2005

50

60

75

EBAT 04

2005

45

57

57

EBAT

Fonte: CORSAN, 2015.

Pode-se verificar que a EBAT 03 está operando acima da capacidade de projeto, e as
demais (EBAT 02 e EBAT 04) estão no seu limite de projeto.
A Figura 96 apresenta as motobombas da EBAT 02, da EBAT 03 e da EBAT 04,
localizadas na ETA de Carazinho.
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Figura 96 - Motobombas da EBAT 02, EBAT 03 e EBAT 04 de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

As motobombas encontram-se em bom estado de conservação, uma vez que a EBAT 03
e EBAT 04 entraram em operação em 2005.
De acordo com a CORSAN, não há registros de pontos críticos, mau funcionamento ou
redução de volume elevado das EBAT, apenas são executadas intervenções destinadas à
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos mecânicos e elétricos, o que devido ao
conjunto reserva, não implica em interrupções do bombeamento pelo período em que se estende
a manutenção.
Atualmente, os quadros de comando possuem acionamentos manual. No entanto, foi
elaborado o edital para contratação de projeto e implementação do sistema de automação por
telemetria e telecomando.
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2.2.3.1.6 Adutoras de água tratada
O sistema de abastecimento de água do município de Carazinho conta com seis adutoras
de água tratada em materiais diversos, conforme apresentado na Tabela 56.
Tabela 56 - Características das adutoras de água tratada do municípío de Carazinho, RS.
Adutora

Material

Diâmetro (mm)

Comprimento (m)

100

143,23

125

534,08

150

564,67

200

202,43

250

473,92

PVC/FF

150

916,1

-

-

72,12

125

434,18

150

1220,59

200

1476,39

250

1260,63

PVC/FF

250

1680,88

PVC

150

785,51

125

2049,85

150

176,25

175

628,07

250

3398,25

250

415,57

125

1806,03

150

211,81

200

914,63

250

1393,98

200

837,26

150

1797,6

200

587,09

-

137,35

Fibrocimento (FC)
Adutora 01 (Verde)

Fibrocimento (FC)
Adutora 02 (Azul)

Fibrocimento (FC)
Adutora 03 (Vinho)

Ferro Fundido (FF)

Fibrocimento (FC)

Adutora 04 (Laranja)
Ferro Fundido (FF)
PVC/FF
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Adutora

Material

Diâmetro (mm)

Comprimento (m)

150

1225,58

200

412,35

-

-

30,45

Ferro Fundido (FF)

75

253,04

Fibrocimento (FC)
Adutora 05 (Vermelho)

Adutora 06 (Marrom)
Fonte: CORSAN, 2015.

As adutoras possuem uma extensão total de aproximadamente 26.000 m. Destes,
18.526,91 m são de fibrocimento, representando cerca de 71,15% das adutoras, 1.505,87 m são
de ferro fundido, 785,51 m são de PVC ou ferro fundido e apenas 785,51 m são de PVC. Não
foi possível identificar o material de 239,92 m de rede.
O gráfico contendo os materiais que compõem as adutoras de água tratada é apresentado
na Figura 97.
Figura 97 - Material das adutoras de água tratada do município de Carazinho, RS.
0,92%

3,02%

19,13%

5,78%

71,15%

Fibrocimento (FC)

Ferro Fundido (FF)

PVC/FF

Fonte: CORSAN, 2015.

A trajetória das adutoras é apresentada na Figura 98.
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PVC

Não Identificado

Figura 98 - Trajetória das adutoras de água tratada do município de Carazinho, RS.
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No ano de 2014 foram registradas duas interrupções causadas pelo rompimento das
adutoras, e até junho de 2015 não haviam sido registradas interrupções (CORSAN, 2015).
O primeiro rompimento registrado em 2014 ocorreu no mês de março, na Rua
Almirante Tamandaré, levando cerca de 4 h para normalizar o abastecimento. Estima-se que
cerca de 500 economias localizadas nos bairros, Princesa, Ouro Preto e Vila Rica tenham sido
atingidas pelo rompimento.
Já o segundo rompimento ocorreu no dia 12 de outubro de 2014, na Rua Charrua,
atingindo aproximadamente 1.500 economias dos bairros Vila Rica, Medianeiro, Braganholo e
Loese. Após 3 h, o sistema foi normalizado.
Atualmente não constam registros de reduções de volume aduzido nas adutoras de
distribuição. Os tempos de intermitência na distribuição são resultantes de eventuais
manutenções necessárias para consertos e vazamentos. Estas manutenções ocorrem em número
variável. No momento não há registros de pontos críticos nas adutoras de distribuição
(CORSAN, 2015).

2.2.3.1.7 Reservatórios de água tratada
O sistema conta com sete reservatórios no Município, com capacidade máxima de
reservar 6.000 m³ de água tratada.
Os reservatórios utilizados no armazenamento de água tratada são dispostos em pontos
estratégicos, como pode ser analisado na Figura 99.
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Figura 99 - Mapa da localização dos reservatórios de água potável e Estação de Tratamento de Água no município de Carazinho, RS.
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Há vários tipos de reservatórios: semienterrado, enterrado, elevado, entre outros. O tipo
de reservatório é classificado de acordo com a localização do terreno, custos de escavação e de
elevação, bem como da estabilidade da construção, principalmente quando a reserva de água
for superior a 500 m³, neste caso dando preferência pela construção de reservatórios
semienterrados. Atualmente Carazinho possui cinco reservatórios elevados, um reservatório
semienterrado e um reservatório enterrado.
Algumas informações sobre os reservatórios do município de Carazinho, como
capacidade de armazenamento, ano que entraram em operação, tipo de reservatório e
localização, são apresentadas no Quadro 16.
Quadro 16 - Características dos reservatórios de água tratada de Carazinho, RS.
Início de
Tipo de
Capacidade
Bairros que o
Reservatório
Localização
operação
reservatório
(m³)
reservatório abastece
Semi
R01
2005
2000
ETA
Princesa, Pádua
enterrado
Rica, Medianeira,
Sem
R02
Enterrado
1.500
ETA
Aurora, Braganholo,
registro
Dea, Loeff
Floresta, Dileta,
Sem
R03
Elevado
500
ETA
Brandina, Vargas,
registro
Pádua
Sem
Rua
R04
Elevado
500
Operário, Centro
registro
Ipanema
Santa Terezinha,
Planalto, Aeroclube,
Alegre, Fey, São
Sebastião, Conceição,
Sem
Rua
R05
Elevado
500
São Jorge, Broeeker,
registro
Minuanos
Alvorada, Glória, São
Miguel, Laranjal,
Nossa Senhora
Aparecida, hípica
Santo Antônio,
Sem
Rua Castro
R06
Elevado
500
Sommer, Rech, Distrito
registro
Alves
industrial
São João, São Pedro,
Sem
Rua La
R07
Elevado
500
Camaquã, São Lucas
registro
Salle
Boas Vista
Fonte: CORSAN, 2015.

As informações apresentadas no Quadro 16 denotam o grande número de bairros que o
Reservatório 05 (R05) abastece. Consequentemente, alguns bairros ficam sem abastecimento
de água em determinados períodos, devido ao grande número de economias.
Tal acontecimento pode estar vinculado ao problema de pressão que o município possui
nos reservatórios localizados nos pontos da cidade com maior altitude.
A CORSAN não possui sistema de monitoramento de pressão em tempo real. Somente
são registradas as pressões em pontos críticos que servem de referencial para identificação de
possíveis vazamentos ou pressões deficitárias. Os principais pontos controlados são:
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Rua Guilherme Becon, nº 530



Rua Independência, nº 234



Rua Luiz Grandó, nº 505



Rua Aracaju, nº 390



Rua Itaqui, nº 633



Av. São Bento, frente Geva



Rua Coroados, nº 551



Rua Pedro João da Silva, nº 4



Travessa Girassóis, s/n.

A Figura 100 e a Figura 101 apresentam as cotas em que os reservatórios estão
localizados e as cotas de atendimento dos reservatórios.
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Figura 100 - Cotas dos reservatórios de água do município de Carazinho, RS.
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Figura 101 - Identificação das cotas de atendimento dos reservatórios do município de Carazinho, RS.
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Levando em consideração o atendimento com o mínimo exigido de 10 Metros de Coluna
de Água (MCA), pode-se denotar a partir da Figura 101 que o reservatório R05 atende os bairros
de sua abrangência com 10 MCA, quando levadas em consideração as cotas do terreno, visto
que o mesmo está localizado a aproximadamente 620 m e na sua área de atendimento a maior
cota é de aproximadamente 610 m.
Desta forma, pode-se inferir que os problemas com o abastecimento de água nos bairros
abastecidos pelo reservatório R05 são decorrentes do número elevado de economias que o
mesmo abastece.
Se considerarmos essa metodologia, é possível afirmar que o reservatório R07 não
atenderia os bairros de que está encarregado. Porém, acredita-se que para essas situações as
EBAT são utilizadas para a pressurização da rede. Caso este sistema esteja sendo utilizado,
pode haver influência nas perdas de água, visto que com o aumento da pressão os vazamentos
poderão se acentuar.
De acordo com informações disponibilizadas pela CORSAN há previsão de instalação
de mais três reservatórios, a fim de melhorar o abastecimento de água no Município. No Quadro
17 são apresentadas maiores informações dos reservatórios previstos.
Quadro 17 - Características dos reservatórios de água tratada projetados, Carazinho, RS.
Bairros e vilas que
Início de
Tipo de
Capacidade
Reservatório
Localização
o reservatório irá
operação
reservatório
(m³)
atender
R08

-

Elevado

250

Bairro
Floresta

-

R09

-

Elevado

500

Bairro
Braganholo

-

Rua Camilo
Scherer

Santa Terezinha,
Planalto,
Aeroclube,
Cantares, São
Sebastião

R10

-

Elevado

100

Fonte: CORSAN, 2015.

A limpeza e a desinfecção dos reservatórios deverão ser realizadas anualmente
conforme estabelece o Decreto Federal nº 23.430/1974 que dispõe sobre a promoção, proteção
e recuperação da Saúde Pública e também conforme a Norma Técnica nº 03/1988, a qual dispõe
sobre o controle das condições sanitárias de reservatórios de água potável de prédios coletivos.
A última limpeza dos reservatórios de Carazinho foi realizada em 2012, conforme
registros do controle de limpeza dos reservatórios do município de Carazinho apresentados pela
CORSAN e devidamente apresentados na Tabela 57.

228

Tabela 57 - Controle de limpeza dos reservatórios de água tratada de Carazinho, RS.
Reservatório
Tipo
Volume (m³)
Última lavagem
R01 – ETA

Enterrado

1.500

20/10/2012

R02 – ETA

Semienterrado

2.000

20/10/2012

R03 – ETA

Elevado

500

21/10/2012

R04 - Operário

Elevado

500

27/10/2012

R05 - Conceição

Elevado

500

27/10/2012

R06 - Santo Antônio

Elevado

500

27/10/2012

R07 - Boa Vista

Elevado

500

27/10/2012

Fonte: CORSAN, 2015.

Na sequência são apresentadas maiores informações dos reservatórios existentes no
município de Carazinho.
O reservatório R01 (Figura 102) localizado na ETA, a 602 metros acima do nível do
mar, é do tipo semienterrado, com capacidade de armazenamento de 2.000 m3 de água,
responsável por abastecer os bairros Princesa e Pádua.
Figura 102 - Reservatório Semi-enterrado (R01), ETA de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Na Figura 103 é apresentado o reservatório R02 do tipo enterrado, localizado junto à
ETA, a 597 m acima do nível do mar. Construído em concreto armado, com capacidade de
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reservação de 1.500 m³ para abastecer os bairros Vila Rica, Medianeira, Aurora, Braganholo,
Dea e Loeff.
Figura 103 - Reservatório enterrado (R02), ETA de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O reservatório R03 (Figura 104), localizado na ETA, a 611 m acima do nível do mar, é
do tipo elevado. Com capacidade de armazenamento de 500 m3, abastece os bairros Floresta,
Dileta, Brandina, Vargas e Pádua.
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Figura 104 - Reservatório elevado (R03), ETA de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O reservatório elevado R04 (Figura 105), está localizado na Rua Ipanema, Bairro
Operária, a 605 m acima do nível do mar. Com capacidade de armazenar 500 m 3, abastece os
bairros Operária e Centro.
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Figura 105 - Reservatório elevado (R04), Bairro Operária, Carazinho, RS.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2010.

O reservatório elevado R05 (Figura 106), localizado na Rua Minuanos, Bairro
Conceição, a 620 m acima do nível do mar, possui capacidade de armazenar 500 m3 e abastece
os bairros Santa Terezinha, Planalto, Alegre, Fey, São Sebastião, Conceição, São Jorge,
Broecker, Alvorada, Glória, São Miguel, Laranjal, Nossa senhora Aparecida Hípica e o
Aeroclube.
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Figura 106 - Reservatório elevado (R05), Bairro Conceição, Carazinho, RS.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2010.

Já o reservatório elevado R06 (Figura 107) da Rua Castro Alves, Bairro Santo Antônio,
a 610 m acima do nível do mar, possui capacidade de 500 m3 e abastece os bairros Santo
Antônio, Sommer, Rech e o Distrito Industrial.
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Figura 107 - Reservatório elevado (R06), Bairro Santo Antônio, Carazinho, RS.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2010.

E por fim, o reservatório elevado R07 (Figura 108), localizado na Rua La Salle, Bairro
Boa Vista, a 617 m acima do nível do mar, com capacidade de armazenamento de 500 m 3 de
água para abastecimento dos bairros São João, São Pedro, Camaquã, São Lucas e Boa Vista.
Figura 108 - Reservatório elevado (R07), Bairro Boa Vista, Carazinho, RS.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (2010).
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A partir dos registros fotográficos dos reservatórios é possível verificar que todos estão
cercados e protegidos, podendo apenas técnicos responsáveis ter acesso ao local, garantindo
desta forma a integridade dos reservatórios.
Quanto à existência de telemetria nos reservatórios, segundo a CORSAN foi elaborado
edital para contratação de projeto e implementação do sistema de automação por telemetria e
telecomando a fim de monitorar e registrar o nível dos reservatórios através do sensor de
imersão fornecido pela CORSAN.

2.2.3.1.8 Rede de distribuição de água tratada e ligações prediais
O mapa contendo a rede de distribuição de água do município de Carazinho, elaborado
a partir dos mapas disponibilizados pela CORSAN, está apresentado na Figura 109.
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Figura 109 - Redes de distribuição de água potável do município de Carazinho, RS.
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As redes de distribuição de água estão segmentadas em cinco setores, conforme
metodologia utilizada pela CORSAN.
Não foi possível elaborar um mapa apresentando as redes de acordo com material da
tubulação, devido à grande descontinuidade do material utilizado. Contudo, foi possível
identificar e quantificar os materiais utilizados, em cada um dos setores.
A relação dos materiais da rede de distribuição de água de Carazinho, é apresentada na
Tabela 58.
Tabela 58 - Materiais da rede de distribuição de água potável do município de Carazinho, RS.
Setor
Material
Diâmetro
Comprimento (m)

SETOR 01 (AMARELO)

Fibrocimento (FC)
PVC
Fibrocimento (FC)

SETOR 02 (AZUL)
PVC

Fibrocimento (FC)

SETOR 03 (LARANJA)

Ferro Fundido (FF)

PVC

50

284,06

60

551,65

80

110,42

50

1.085,39

60

607,64

75

488,76

100

2.593,74

32

488,86

50
50

2.853,65

60

7.728,66

75

299,65

100

4.071,82

150

2.372,56

200

959,62

250

2.814,51

300

115,15

100

190,86

150

1.537,36

32

1.660,84

50

49.616,12

60

350,62

65

257,23

75

3.190,38

100

2.907,49

2.797,07

383,58
PVC/FC

250

Não identificado
SETOR 04 (VERDE)

Fibrocimento (FC)
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954,16
2.752,00

50

2.960,27

60

390,82

Setor

Material

PVC

Diâmetro

Comprimento (m)

75

105,71

100

2.874,17

125

1.475,63

150

686,13

175

234,54

200

262,79

250

2.150,96

32

50,49

50

22.792,95

60

359,73

75

3.610,20

125

314,41

250

129,94
161,71
5.764,39

Não identificado

Fibrocimento (FC)

SETOR 05 (VERMELHO)

50

2359,3

60

699,21

75

2.759,99

80

1.017,2

100

2.458,19

125

1.355,75

150

669,64

200

242,54

250

562,8
362,35

32

615,34

50

49.455,59

75

4.965,38

100

6.088,49

125

727,28

150

1.595,01

PVC/FF

150

1.295,15

Não identificado

150

380,07

PVC

Fonte: CORSAN, 2015.

Carazinho possui aproximadamente 215.957,00 m de rede para o abastecimento de
água. Destes, aproximadamente 153.660,00 m são de PVC, 49.423,30 m são de fibrocimento,
1.728,21 m de ferro fundido, 1.295,15 metros são de PVC/ferro fundido, 954 de
PVC/fibrocimento e 8.896 m de rede não foi possível identificar o tipo de material (Figura 110).
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Figura 110 - Caracterização geral dos materiais da rede de abastecimento de água de Carazinho.
0,8%

0,6%

0,4%
4,1%

22,9%

71,2%

PVC

Fibrocimento (FC)

Ferro Fundido (FF)

PVC/FF

PVC/FC

Não Identificado

Fonte: CORSAN, 2015.

Da Figura 111 à Figura 115 são apresentados os gráficos mostrando a porcentagem de
cada material da rede de distribuição de água de acordo com os setores apresentados na Figura
109.
Figura 111 - Representação do material da rede de distribuição de água de Carazinho, Setor 01.

Setor 01 (Amarelo)

47%
53%

PVC

Fibrocimento

Fonte: CORSAN, 2015.
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Figura 112 - Representação do material da rede de distribuição de água de Carazinho, Setor 02.

Setor 02 (Azul)

48%

52%

Fibrocimento (FC)

PVC

Fonte: CORSAN, 2015.

Figura 113 - Representação do material da rede de distribuição de água de Carazinho, Setor 03.
Setor 03 (Laranja)
1%

3%
25%

2%

69%

Fibrocimento

Ferro Fundido

PVC

Fonte: CORSAN, 2015.
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PVC/FC

Não Identificado

Figura 114 - Representação do material da rede de distribuição de água de Carazinho, Setor 04.
Setor 04 (Verde)
13%

25%
62%

PVC

Fibrocimento

Não Identificado

Fonte: CORSAN, 2015.

Figura 115 - Representação do material da rede de distribuição de água de Carazinho, Setor 05.
Setor 05 (Vermelho)
1,7% 0,5%
16,1%

81,8%

PVC

Fibrocimento

PVC/FF

Não identificado

Fonte: CORSAN, 2015.

De acordo com as informações apresentadas foi possível observar que cerca de 71% da
rede de abastecimento de água do município de Carazinho é de PVC, sendo o Setor 03 (Laranja)
aquele com maior quantidade de rede de Fibrocimento e Ferro Fundido, com aproximadamente
22.887 m.
Segundo SNIS (2013) as perdas na rede de distribuição nos últimos 10 anos variaram
de 43 a 48%, ficando acima da média nacional de 37%, demonstrando com isto que as perdas

241

anotadas em Carazinho representam valores bastante elevados e que merecem atenção. A
Tabela 59 apresenta o volume de água tratado na ETA e o volume de água faturado e, por fim,
as perdas em porcentagem para os anos de 2004 a 2013.
Tabela 59 - Perdas na rede de distribuição de água, série histórica do município de Carazinho.
Volume de água
Volume de água
Perdas
Ano de referência
tratada na ETA
faturado
(%)
(1.000 m³/ano)
(1.000 m³/ano)
2013

6.091,65

2.763,02

45

2012

5.872,4

2.744,18

47

2011

5.943,39

2.614,05

44

2010

5.318,17

2.511,92

47

2009

5.296,00

2.485,89

47

2008

5.220,00

2.452,00

47

2007

5.035,00

2.427,00

48

2006

5.442,00

2.364,00

43

2005

5.343,00

2.352,00

44

2004

5.160,00

2.339,00

45

Fonte: SNIS, 2013.

Devido à elevada porcentagem de perdas, a CORSAN vem realizando consertos e
substituição das redes de abastecimento com o intuito de evitar vazamentos decorrentes da
idade das tubulações.
A Tabela 60, apresenta a relação das ruas onde foram realizadas substituições ou
ampliações de rede, desde o ano de 2010 até o momento.
Tabela 60 - Substituições ou ampliações na rede de distribuiçao de água tratada de Carazinho.
Local

Intervenção

Extensão (m)

DN

Rua Silva Jardim

Substituição

240

50

Rua Ivalino Brum

Substituição

150

50

Rua Ivalino Brum

Substituição

120

50

Rua Humberto Lampert

Substituição

480

50

Rua Décio Martins da
Costa

Substituição

204

75

Rua Bernardo Paz

Substituição

120

75

Rua Bernardo Paz

Substituição

120

50

Rua Itararé

Substituição

228

100

Rua Itararé

Substituição

402

50
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Local

Intervenção

Extensão (m)

DN

Rua XV de novembro

Substituição

112

50

Rua Eduardo Kraemer

Ampliação

600

50

Travessa Girassóis

Ampliação

294

50

Rua Domingos Sacchi

Ampliação

228

50

Ampliação

3.276

150

Ampliação

666

100

Ampliação

312

150

Ampliação

240

100

Ampliação

60

150

Interligação do poço
CAR 06
Interligação do poço
CAR 06 a rede
existente
Interligação do poço
CAR 05
Interligação do poço
CAR 04
Interligação do poço
CAR 04 a rede
existente
Fonte: CORSAN, 2015.

Os dados apresentados na Tabela 60 demonstram que até o momento 2.176 m de rede
foram substituídos e houve uma ampliação na rede de distribuição de água de 5.676 m, sendo
que destes, 4.554 m referem-se a interligações dos poços utilizados como alternativa de
captação de água bruta.
No dia 30 de abril de 2015, Hermógenes Bodanese esteve na Câmara de Vereadores
para anunciar investimentos a serem feitos pela CORSAN no município de Carazinho, na ordem
de aproximadamente R$ 1.000.000,00, para a substituição de aproximadamente 10.000 m de
redes de distribuição de água tratada (Diário da Manhã, 2015).

2.2.3.1.8.1 Qualidade da água na rede de distribuição
A CORSAN encontra-se em conformidade com o Decreto Federal nº 5.440 de 04 de
maio de 2005 ao disponibilizar o resultado das análises de água para a população. A ação é
realizada através do próprio site da Companhia.
De acordo com a Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, o
número mínimo de amostras mensais que deverão ser coletadas para a verificação da qualidade
da água tratada na rede de distribuição, é em função da população abastecida. Desta forma, para
o município de Carazinho, o número mínimo de amostras a ser coletado deverá seguir a relação
apresentada na Tabela 61.
Tabela 61 - Número mínimo de amostras mensais a serem coletadas na rede de distribuição de
água de Carazinho.
Parâmetro
Número mínimo de amostras
Turbidez

60
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Cor

12

Cloro Livre Residual

60

Coliformes Totais

60

E. coli

60

Fonte: Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

No município de Carazinho são analisadas 63 amostras mensais na rede de distribuição,
distribuídas ao longo do mês. Não existe mapa com os pontos de coleta marcados. Visto que a
CORSAN dispõe de uma lista com cerca de 600 endereços para realização das análises na rede
de distribuição, estes pontos são dinâmicos e sempre que necessário são alterados. Os pontos
onde são realizadas as coletas visam atender abrangência espacial e pontos estratégicos
(CORSAN, 2015).
A Tabela 62 apresenta a média dos resultados das análises realizadas na rede de
distribuição de água do município de Carazinho no período de junho de 2014 a maio de 2015,
disponibilizados no site da CORSAN.
De acordo com a Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 não é mais obrigatória a
realização de análises de pH e fluoretos justificando, desta forma, a ausência de dados destes
parâmetros.
Na Tabela 63 é apresentado o número de amostras realizadas mensalmente na rede de
distribuição de água de Carazinho, o número de amostras que ficaram dentro do padrão e
aquelas que estão fora do padrão estabelecido.
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Tabela 62 - Média dos resultados das análises de qualidade de água na rede de distribuição de água de Carazinho, RS.
Média
Parâmetro

Padrão de Qualidade
jun/14

jul/14

ago/14

set/14

out/14

nov/14

dez/14

jan/15

fev/15

mar/15

abr/15

mai/15

Turbidez

0,0 a 9,5 UT

0,3UT

0,4UT

0,4UT

0,4UT

0,5UT

0,5UT

0,4UT

0,3UT

0,5UT

0,4UT

0,7UT

0,5UT

pH

6,0 a 9,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cor

0 a 15UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

2UH

Cloro Livre Residual

0,20 a 5,00 mg/L

0,91

0,93

0,98

0,92

0,85

0,87

0,93

0,92

0,86

0,86

0,82

0,91

Fluoretos

0,6 a 0,9 mg/L

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Coliformes Totais

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

E. coli

Ausente em 100mL

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Fonte: CORSAN, 2015.
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Tabela 63 - Número de amostras realizadas na rede de distribuição de água de Carazinho, RS.
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15

Parâmetro

Amostras

mar/15

abr/15

mai/15

63

63

63

69

65

66

63

63

Turbidez

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

63

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Cloro Livre Residual
Padrão
Fora do Padrão

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

72

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

69

63

63

67

63

65

63

63

63

63

63

63

3

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

0

Realizadas
Dentro do
Padrão
Fora do Padrão

72

63

63

69

65

66

63

63

63

63

63

63

72

63

63

69

64

66

63

63

63

63

63

63

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

pH

Cor

Fluoretos

Coliformes Totais

E. coli
Fonte: CORSAN, 2015.
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Como pode ser observado na Tabela 63, algumas amostras de Coliformes Totais e E.
coli apresentaram valores fora do padrão em 2014. Já os parâmetros de Turbidez, Cor, Cloro
Livre Residual não apresentaram valores fora do padrão de potabilidade.
No período de janeiro a maio de 2015 nenhuma amostra apresentou valor fora do padrão
estabelecido pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011.
No entanto, foi informado pela CORSAN que as amostras biológicas identificadas
raramente fora de padrão são decorrentes da contaminação do local de coleta, apresentando-se
negativas em novas coletas de comprovação.

2.2.3.1.9 Atendimento da prestação de serviços de abastecimento de água

2.2.3.1.9.1 Identificação de núcleos carentes
De acordo com a CORSAN não constam registros de núcleos carentes ou sujeitos a falta
de água. Apenas o Residencial Cantares, que dispõe de 272 lotes, não é abastecido pela rede da
CORSAN e sim por sistema particular em associação, por poço tubular profundo.
Na reunião realizada no dia 10 de agosto de 2015 na Associação Comunitária Cantares,
com os bairros Fey, Alegre, Cantares, Aerocluble, Santa Terezinha e Planalto foi relatado pelos
moradores que o Bairro Cantares possui sistema de abastecimento de água particular, onde o
sistema é realizado através da captação de água de um poço artesiano.
O bairro conta com uma associação formada pelos próprios moradores, responsáveis
pela contratação da empresa privada encarregada pelo tratamento da água e posterior cobrança
pelos serviços aos moradores que utilizam o abastecimento. Os moradores recebem o relatório
mensal sobre o resultado das análises da qualidade da água, assim como a Secretaria de Saúde
do Município.
Levando em consideração que aproximadamente 270 famílias habitam o Residencial
Cantares, representando cerca de 1,30% da população urbana de Carazinho (considerando-se a
estimativa de que Carazinho possui 62.039 habitantes), deduz-se que aproximadamente 98,7%
da população urbana possui abastecimento de água pela CORSAN.
A partir das reuniões públicas realizadas nos bairros, foi constatado também que o
Bairro Conceição e o Bairro Planalto estão sujeitos à falta de água nos finais de semana e no
verão, quando o consumo de água aumenta. Segundo os moradores, este fato vem ocorrendo há
anos no município, visto que este problema já havia sido diagnosticado em 2011 pela Prefeitura
Municipal de Carazinho.

2.2.3.1.9.2 Identificação de núcleos com atendimento por hidrômetros
De acordo com informações disponibilizadas pela CORSAN para o ano de 2014, o
município contabilizou 18.026 ligações ativas de água, sendo que destas 17.890 possuíam
hidrômetros. Para o mesmo ano foram registradas 24.977 economias de água e destas 22.986
são providas de hidrômetros, representando 92,03% de economias atendidas com hidrômetros.
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A Tabela 64 apresenta os indicadores de abastecimento de água do município de
Carazinho, como por exemplo o número de economias que possuem hidrômetro.
Tabela 64 - Indicadores de abastecimento de água de Carazinho.
Indicadores
Economia com consumo entre 0
e 5m³

Unidade Medida

Realizado Acumulado

Economia

4.903,00

Economia hidrometrada

Economia

22.986,00

Economias de água total

Economia

24.977,00

Ligação hidrometrada

Ligação

17.890,42

Ligações ativas de esgoto

Ligação

0,00

Ligações ativas de água

Ligação

18.026,00

Volume de água disponibilizado

m³

6.277.806,00

Volume de água utilizado

m³

3.246.897,00

Volume disponibilizado unitário

m³/economia

251,34

Volume utilizado unitário

m³/economia

130,00

Fonte: CORSAN, 2015.

A partir dos indicadores informados na Tabela 64 é possível inferir que há uma perda
média de 48% da água tratada nas redes de distribuição, valor este que condiz com o informado
pelo SNIS e apresentado anteriormente na Tabela 59.
De acordo com a Resolução nº 103/2014, Art. 49, para fins de tarifação, as economias
classificam-se, conforme a categoria de uso, em:
I – RESIDENCIAL
I. A) RESIDENCIAL BÁSICA – “RB”:
a) economias integrantes de imóveis residenciais não classificados na categoria
residencial subsidiada;
b) imóveis em construção (obras), para fins de moradia, em caráter unifamiliar, durante
o período de execução; (NR Resolução Homologatória 105/2014) c) imóveis ocupados por
entidades civis, religiosas e associações sem fins lucrativos, bem como economias integrantes
de imóveis ocupados por entidades beneficentes com fins assistenciais, enquadradas segundo
requisitos estabelecidos em norma própria.
I. B) RESIDENCIAL SUBSIDIADA – “RS”:
a) bica pública: ponto coletivo de tomada de água concedido mediante solicitação do
município;
b) economias ocupadas exclusivamente para fins de moradia, por usuários que
comprovem sua condição de baixa renda de acordo com requisitos estabelecidos em norma
específica da CORSAN, cujos imóveis possuam área máxima construída de 60 (sessenta) m2 e
até 6 (seis) pontos de tomada de água.
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II – PÚBLICA “P”:
Economias integrantes de imóveis ocupados exclusivamente para o exercício de
atividades-fim dos órgãos da Administração Direta do Poder Público Federal, Estadual ou
Municipal, Fundações Públicas e Autarquias, excluídas as economias destinadas a atividades
de outra natureza (comercial, residencial ou industrial).
III – INDUSTRIAL:
a) economias integrantes de imóveis ocupados para o exercício de atividades industriais,
inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista com esta destinação, perfeitamente
identificadas, ou através do alvará de funcionamento;
b) construções (obras) em geral, excluídas as mencionadas no item I.A, alínea b, que
deverão, após a conclusão, a pedido ou de ofício, serem enquadradas de acordo com a atividade
a que se destina o imóvel.
IV – COMERCIAL:
Economias integrantes de imóveis ocupados para o exercício de atividades comerciais,
inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, perfeitamente identificadas, ou
através do alvará de funcionamento e classificadas em:
IV. A) COMERCIAL “C”:
a) economias destinadas exclusivamente para fins comerciais, exceto as enquadradas na
categoria Comercial Subsidiada “C1”;
b) empresas públicas e sociedades de economia mista, que integram a Administração
Pública Indireta e que exploram atividade comercial;
c) economias com ligações temporárias (feiras, circos, etc.), conforme art. 65, deste
Regulamento.
IV. B) COMERCIAL SUBSIDIADA – “C1”: economias destinadas exclusivamente
para fins comerciais que não ultrapassem a área total privativa de 100 (cem) m². § 1° Os imóveis
contemplados pelo enquadramento na categoria residencial subsidiada “RS” mencionado no
inciso I.B, alínea “b”, perderão o benefício desse enquadramento quando sofrerem acréscimo
que ultrapasse a área estabelecida e/ou não houver comprovação dos requisitos estabelecidos
em norma própria.
De acordo com a CORSAN, para o ano de 2015 foram contabilizadas as ligações de
água descritas na Tabela 65.
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Tabela 65 - Relatório referente ao mês de julho de 2015 contendo o número de ligações com e sem hidrômetro no município de Carazinho, RS.
Com ligação de água

Industrial

Economias

TOTAL

Água com
hidrômetro

Água sem
hidrômetro

SUBTOTAL

Factível de ligação

SUBTOTAL

18.036

1.536

19.572

561

561

20.133

C1

886

157

1.043

5

5

1.048

COM

1.070

89

1.159

59

59

1.218

SUBTOTAL

1.956

246

2.202

64

64

2.266

IND

71

25

96

9

9

105

IND1

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL

71

25

96

9

9

105

PUB

112

4

116

10

10

126

SUBTOTAL

112

4

116

10

10

126

BP

-

-

-

-

-

-

RA

-

-

-

-

-

-

RA1

280

11

291

186

186

477

RB

20.753

1.826

22.579

414

414

22.993

SUBTOTAL

21.033

1.837

22.870

600

600

23.470

23.172

2.112

25.284

683

683

25.967

Tipos de ligação

Comercial

Sem ligação de água

Pública

Residencial

TOTAL
Fonte: CORSAN (Consulta cadastro em 17/07/2015).
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Destas 25.284 ligações ativas de água, 22.870 são residenciais, 2.202 comerciais, 116
ligações são públicas e 96 ligações são industriais. A Figura 116 apresenta as economias com
hidrômetro e sem hidrômetro.
Figura 116 - Ligações com e sem hidrômetro de acordo com as classificações das economias.

Ligações com e sem hidrômetro

Economias

25000

21033

20000
15000
10000
1837

5000

1956

246

112

4

71

25

0
Residencial

Comercial
Com Hidrômetro

Pública

Industrial

Sem Hidrômetro

Fonte: CORSAN, 2015.

Salienta-se que das 25.284 ligações, 23.172 possuem hidrômetro e 2.112 não possuem.
Tal informação é apresentada na Figura 117.
Figura 117 - Ligações de água do município de Carazinho que possuem hidrômetro.
8,35%

91,65%

Com Hidrômetro

Fonte: CORSAN, 2015.

251

Sem Hidrômetro

Com relação ao consumo per capita de água no município de Carazinho, o consumo
médio é de 130,3 L/hab./dia SNIS (2013), ficando abaixo da média nacional de 166,3 L/hab./dia
e abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul que é de 152,2 L/hab./dia.
Porém, faz-se importante considerar dados disponibilizados pela CORSAN, tais quais
informam que são entregues, em média, 6.277.806 m3 de água tratada por ano, dentre os quais
apenas 3.246.897m3/ano são utilizados pelos moradores do Município, sendo o restante
(3.030.909 m3/ano) de perda no abastecimento.
Desta forma, é possível inferir que o consumo médio da população de Carazinho,
considerando o volume efetivamente utilizado de 3.246.897 m³/ano e a estimativa de 60.350
habitantes no município de Carazinho, é de 147,40 L/hab./dia, consumo este que não condiz
com o informado pelo SNIS e fica abaixo do consumo proposto para projeto pela CORSAN, de
aproximadamente 200 L//hab./dia.

2.2.3.1.10 Qualidade dos serviços prestados
De acordo com o banco de dados do SNIS (2013), quanto à quantidade de reclamações
ou solicitações de serviços, no ano de 2012 foram registradas 3.832 reclamações ou solicitações
de serviços, sendo que 1.278 foram executados. Já no ano de 2013 foram registradas 2.087
reclamações.

2.2.3.1.10.1 Frequência de intermitências no abastecimento
Neste item serão abordados registros referentes à frequência de intermitência no
abastecimento, decorrentes da falta de pressão, vazamentos nas redes de distribuição,
programas de manutenção, ocasionando a interrupção do serviço de abastecimento de água,
cumprindo, desta forma, os requisitos do Plano de Trabalho Consolidado.
Na sequência são apresentados os problemas apontados pelos moradores referentes ao
abastecimento de água.
Na reunião realizada com os moradores do Bairro Conceição no dia 05 de agosto de
2015, os mesmos relataram que os problemas com o abastecimento de água ocorrem no verão
quando ficam até três dias sem abastecimento. Na ocasião, Giovanni Fiorese, Eng. Civil da
Secretaria Municipal de Planejamento, acrescentou que tal acontecimento pode estar vinculado
ao problema de pressão que o município possui.
No dia 06 de agosto de 2015, na Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho, foi
realizada a reunião pública com os bairros Centro, Loeff, Braganholo, Vargas, Sommer, Pádua,
Princesa e Dileta tendo como finalidade levantar informações relacionadas aos quatro eixos do
Saneamento Básico nos bairros. Neste dia, uma moradora relatou que existem vazamentos na
Av. Pátria, e que estes vazamentos são bem antigos. A moradora informou que a prestadora de
serviço já foi notificada várias vezes, porém são raras as vezes que a CORSAN se desloca para
realizar a fiscalização e o conserto. Também foi comentado que as tubulações de água são muito
antigas, o que acaba gerando vários problemas relacionados a rompimentos e, após o conserto,
quando o abastecimento é reestabelecido, a água volta suja e imprópria para o consumo e muitas
vezes com gosto de cloro.
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Reclamações também foram relatadas pelos moradores na reunião realizada no dia 10
de agosto na Associação Comunitária Cantares, com os bairros Fey, Alegre, Cantares,
Aerocluble, Santa Terezinha e Planalto. De acordo com os moradores do Bairro Planalto, o
problema com a falta de abastecimento de água é antigo e é mais frequente nos finais de semana.
Com o intuito de sanar os problemas com o abastecimento de água, a CORSAN realizou
a perfuração de um poço artesiano na Rua Camilo Scherer, porém para a sua operação está
faltando a instalação da energia elétrica, instalação da bomba e interligação à rede de
distribuição de água, bem como a instalação de um reservatório elevado de 100m³, cuja base
está pronta, como informado anteriormente no item “Pontos Alternativos de Captação de Água
bruta”. Porém, de acordo com os moradores, a solução para o problema no abastecimento de
água está demorando, e “a população já está cansada de reclamar e não ver solução”, afirmou
um morador.
Quanto aos dados disponibilizados pela CORSAN, os registros de interrupções do
abastecimento no período de janeiro de 2014 a junho de 2015, assim como as causas das
interrupções e o tempo para o sistema ser normalizado, são apresentados no Quadro 18 e no
Quadro 19.
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Quadro 18 - Registros de interrupções no sistema de abastecimento de água de Carazinho em 2014.
Interrupção do abastecimento
Local de ocorrência

Causa da interrupção

Economias
atingidas
(estimativa)

Bairros atingidos

08/06/2014 08:00 08/06/2014 11:00 08/06/2014 19:00

Rua Santos Dumont

Rompimento de Rede de 75mm FC

500

Glória, Sassi e Hípica

11/06/2014 18:00 11/06/2014 12:00 12/06/2014 13:00

Marechal Floriano

Limpeza de reservatório

50

Centro

14/06/2014 09:00 14/06/2014 12:00 14/06/2014 12:00

Monte Alegre

Rompimento de rede

150

Floresta

21/06/2014 20:00 22/06/2014 10:00 22/06/2014 12:00

Rua Gonçalves Ledo

Rompimento de rede de 200mm

800

Vargas, Sassi, Floresta, Hípica, Parte
Fábio, Parte do Glória, e Parte do
Centro

27/06/2014 20:00 28/06/2014 09:00 28/06/2014 12:00

-

Rompimento de rede

-

Parte do Centro

19/07/2014 10:40 19/07/2014 12:00 19/07/2014 13:00

Rua Bento Gonçalves

Rompimento de rede de 60mm FC

-

Centro

Início da
ocorrência

Término do
conserto

Data

Data

Hora

Hora

Previsão de
normalização
Data

Hora

21/07/2014 14:00 21/07/2014 17:00 21/07/2014 21:00

Rua Don Pedro II

Rompimento de rede de 200mm FC

6.000

23/07/2014 09:19 23/07/2014 11:00 23/07/2014 12:00 Rua Francisco Caldas Jr. Rompimento de rede de 125mm FC

2.000

03/08/2014 13:08 04/08/2014 02:00 04/08/2014 03:00

Rua Olívio do Amaral
Souza

Falta de energia elétrica no 1º
recalque - Eletrobraz

24.676

05/08/2014 08:20 05/08/2014 10:30 05/08/2014 11:00

Rua Siqueira Campos

Rompimento de rede

2.000

08/08/2014 06:00 08/08/2014 12:00 08/08/2014 13:00

Rua Siqueira Campos

Rompimento de rede FC 125mm

2.000

09/08/2014 06:00 09/08/2014 14:00 09/08/2014 15:00

Rua Siqueira Campos

Rompimento de rede de 125mm FC

2.000

10/08/2014 11:15 10/08/2014 16:00 10/08/2014 18:00

Rua Bento Gonçalves

Rompimento de rede de 60mm FC

200

254

São Lucas, São Pedro, São João,
Camaquã, Boa Vista, Oriental, Rech,
Santo Antônio, Sommer e Parte do
Centro
Vila Rica, Medianeira, Loeff,
Princesa, Esperança, Aurora e Centro
Toda a localidade
BNH, Vila Rica, Medianeira, Loeff,
Braganholo, Esperança, e Parte do
Centro
Vila Rica, Esperança, Centro,
Medianeira, Princesa e Braganholo
Medianeira, Esperança, Vila Rica,
Loes, Centro, Braganholo, Ouro Preto,
São Pedro e Dea
Centro

Interrupção do abastecimento
Início da
ocorrência

Término do
conserto

Data

Data

Hora

Hora

Previsão de
normalização
Data

Local de ocorrência

Causa da interrupção

Economias
atingidas
(estimativa)

Bairros atingidos

Rua Felipe Camarão

Rompimento de rede

80

Loess, Braganholo e Medianeira

Rompimento de rede de 50mm

50

Santa Terezinha

Falha de Energia Elétrica (Eletrocar)

2.000

Centro

Hora

06/09/2014 09:30 06/09/2014 11:00 06/09/2014 12:00

21/09/2014 13:30 21/09/2014 15:00 21/09/2014 16:00 Rua Pedro João da Silva
29/09/2014 00:30 29/09/2014 11:00 29/09/2014 11:00

EBA

Glória, Conceição, Operária, Laranjal,
São Jorge, Fey, Santa Terezinha,
Aeroclube, Planalto, São Sebastião,
Alegre, Alvorada e São Miguel
Vila Rica, Medianeira, Braganholo e
Loess
Medianeira, Vila Rica, Centro,
Winckier, Loess, Braganholo,
Esperança, Princesa, Aurora e Dea
Centro, Princesa, Ouro Preto,
Winckler e Vila Rica

07/10/2014 08:00 07/10/2014 15:00 07/10/2014 15:00

Rua Flores da Cunha

Rompimento de rede

11.000

12/10/2014 09:00 12/10/2014 12:00 12/10/2014 12:00

Rua Charrua

Rompimento de adutora

1.500

15/10/2014 14:00 15/10/2014 21:00 15/10/2014 21:00

Rua Leão XIII

Interligação de rede

3.000

18/10/2014 06:30 18/10/2014 23:30 18/10/2014 23:30

Rua Siqueira Campos

Rompimento de rede

2.000

02/11/2014 10:00 02/11/2014 13:00 02/11/2014 13:00

Rua General Sampaio

Rompimento de rede PVC 60mm

50

Gloria

08/11/2014 17:00 08/11/2014 21:00 08/11/2014 21:00 Rua Marechal Deodoro

Rompimento de rede

2.000

Centro, Loess, Ouro Preto,
Braganholo, Vila Rica e Oriental

10/11/2014 19:30 11/11/2014 10:00 11/11/2014 10:00

Rua Fernando Ferrari

Rompimento de rede

10

São Jorge

13/12/2014 16:00 13/12/2014 20:00 13/12/2014 20:00

Rua Antônio Vargas

Rompimento de rede

1.500

Medianeira, Oriental, Loess, Centro e
Vila Rica

24/12/2014 19:00 24/12/2014 12:00 25/12/2014 12:00

Rua Minas Gerais

Rompimento de rede de 150mm

300

Oriental

Fonte: CORSAN, 2015.

255

Quadro 19 - Registros de interrupções no sistema de abastecimento de água de Carazinho em 2015.
Interrupção do abastecimento
Economias
Início da
Término do
Previsão de
Local de ocorrência
Causa da interrupção
atingidas
ocorrência
conserto
normalização
(estimativa)
Data
Hora
Data
Hora
Data
Hora

Bairros atingidos

01/01/2015 09:00 01/01/2015 14:00 01/01/2015 18:00 Rua Francisco Caldas Jr.

Rompimento da rede

500

02/01/2015 07:00 02/01/2015 14:00 02/01/2015 17:00

Problemas elétricos

24.700

Rompimento da rede

4.000

Rede rompida pela prefeitura
Problemas elétricos no quadro de
comando

1.300

Centro, Princesa, Vila Rica,
Medianeira, Loess, Ouro Preto,
Bragnolo
Toda a localidade
Lessi, Princesa, Medianeira, Ouro
Preto, Vila Rica, Brahanholo e Centro
Floresta e Brandina

24.715

Toda a localidade

1º Recalque

03/01/2015 06:00 03/01/2015 12:00 03/01/2015 21:00 Rua Francisco Caldas Jr.
07/02/2015 09:00 07/02/2015 18:00 07/02/2015 23:00

Av. Pátria

10/02/2015 05:00 10/02/2015 12:00 10/02/2015 23:00

Captação

17/02/2015 09:00 17/02/2015 14:00 17/02/2015 18:00

Rua Siqueira Campos

Rompimento de rede FC 150mm

1.800

22/02/2015 09:30 22/02/2015 13:00 22/02/2015 14:00
05/04/2015 10:00 05/04/2015 12:00 05/04/2015 16:00

Rua Ipiranga
Av. Flores da Cunha

Rompimento de rede
Rompimento de rede

500
300

09/04/2015 13:30 09/04/2015 15:00 09/04/2015 16:00

Rua Charrua

Rompimento de rede de 125mm FC

600

18/04/2015 15:10 18/04/2015 18:00 18/04/2015 19:00

Rua Gaviões

Rompimento de rede de 75mm

200

24/04/2015 21:00 24/04/2015 22:00 24/04/2015 01:00

Rua Ipiranga

Rompimento de rede

600

01/05/2015 09:00 01/05/2015 14:00 01/05/2015 15:00

Rua Bento Rosa

Rompimento de rede

200

13/05/2015 13:00 13/05/2015 17:00 13/05/2015 19:00

Rua Taquari e Afonso
Branda

Rebaixamento de rede

4.000

25/06/2015 17:00 25/06/2015 19:00 25/06/2015 20:00

Rua 1º de maio

Manutenção preventiva no
reservatório

1.000

Substituição do registro

1.200

Rompimento de rede

1.000

25/06/2015 19:50 25/06/2015 21:00 25/06/2015 21:30 Sistema de abastecimento
28/06/2015 13:00 28/06/2015 21:00 28/06/2015 23:30

Rua Antônio Vargas

Fonte: CORSAN, 2015.
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Vila Rica, Centro, Princesa, Loeff,
Ouro Preto, Medianeira e São Pedro
Centro, Pádua, Floresta e Sommer
Centro, Floresta e Jardim Aparecida
Vila Rica, Ouro Preto, Winkler,
Princesa
Conceição
Hípica, São Jorge, Vila Nova, Sassi e
Glória
Floresta, Fábrica e Sassi
Vila Rica, Esperança, Ouro Preto,
Winkler, BNH, Princesa, Braganholo,
Medianeira, Operário, Dea e Centro
Vila Rica, Princesa, Medianeira,
Leoce, São Pedro, São Lucas, Santo
Antonio
Floresta, Centro, Vargas, Oriental,
hípica
Centro, Oriental, Loess e Braganholo

De acordo com as informações apresentadas no Quadro 18 foi possível constatar que em
2014 os bairros Vila Rica, Medianeira, Loeff, Braganholo, Esperança e parte do Centro foram os
mais atingidos pelas interrupções no abastecimento de água causadas por rompimentos na rede,
principalmente na Rua Siqueira Campos.
Já no período de janeiro a junho de 2015 foram registradas 16 interrupções no sistema de
abastecimento de água. Destas, supõem-se que a mais grave tenha ocorrido no dia 10 de janeiro de
2015, quando foram constatados problemas elétricos no quadro de comando, prejudicando a
captação de água bruta junto ao Rio da Várzea. O sistema foi normalizado após 18 horas e estimase que 24.715 economias tenham sido atingidas, ou seja, toda a população de Carazinho abastecida
pela CORSAN. O mesmo problema foi registrado no dia 02 de janeiro, com 10 horas para o sistema
ser normalizado.

2.2.3.2 Situação do sistema de abastecimento de água na área rural
Para o abastecimento dos moradores inseridos na zona rural, Carazinho conta com a captação
de água de mananciais subterrâneos, através de poços. De acordo com dados fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Carazinho, foram contabilizados 17 poços na zona rural, sendo quatro
classificados como SAI (Solução Alternativa Individual), e 13 poços classificados como SAC
(Solução Alternativa Coletiva).
Primeiramente salienta-se que a CORSAN não opera o sistema de abastecimento de água na
área rural, ficando sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Carazinho realizar a perfuração
dos poços subterrâneos, executar a instalação das bombas, reservatórios, instalações elétricas, assim
como a rede de abastecimento.
Atualmente a operação do sistema de abastecimento, ou seja, o tratamento da água captada,
o controle de qualidade, limpeza do reservatório e demais manutenções são realizadas pelos
moradores através da formação de associações nas comunidades.
Nas localidades rurais o abastecimento de água é realizado de forma individual, com exceção
das localidades: Molha Pelego, Santa Terezinha, Santa Catarina, São Bento (Comunidade e
interior), Dona Júlia, Cruzinha (Escola), Pinheiro Marcado, Flamenguinho e Passo da Areia, onde
o sistema de abastecimento é realizado através de poços tubulares profundos, que são administrados
pelas próprias comunidades.
A relação dos poços perfurados pela prefeitura, para abastecimento da população rural, assim
como o número de beneficiários é apresentada no Quadro 20.
A localização dos poços para abastecimento humano na área rural é apresentada na Figura
118.
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Quadro 20 - Poços perfurados pela Prefeitura Municipal de Carazinho, solução alternativa coletiva
para abastecimento de comunidades rurais.
No de
Posição
Poço
Localidade
Situação
Famílias
Observações
Geográfica
Beneficiadas
Poço 01

Molha Pelego

28° 14' 31”S
53° 00' 34,3 O

Em operação /
rede OK

10

-

Poço 02

Santa Terezinha –
setor 01

28° 12' 09” S
52° 56' 43,4” O

Em operação /
Rede OK

10

Refazer cadastro
das famílias

28° 16' 18,8” S
53° 07' 10,9” O

Sem operação
Rede não
projetada

10

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 03 Santa Catarina (vila)
Poço 04

São Bento

28° 17' 26” S
52° 53' 25” O

Em operação/
Rede OK

40

-

Poço 05

São Bento

28° 17” 24” S
52° 53' 23,7” O

Em operação/
Rede OK

16

Refazer cadastro
das famílias

Poço 06 Colônia Dona Julia

28° 15' 16,7” S
52° 46' 48,5” O

Em operação/
Rede Ok

07

Refazer cadastro
das famílias

Poço 07

28° 17' 01,3 S
52° 56' 22,6”O

Em operação/
Rede limitada

05

Rede nova p/
morador projetada

28° 12' 9,6” S
53° 56” 43,4 O

Sem operação/
Rede em Projeto

10

Rede nova para
separar da escola

Cruzinha (escola)

Poço 08 Cruzinha – setor 01
Poço 09

Pinheiro Marcado
(vila)

28° 16' 50,5” S
53° 03' 4,5” O

Em Operação/
Rede ok

120

-

Poço 10

Flamenguinho
(cemitério)

28° 16' 5,3” S
52° 47' 58,7”O

Em Operação/
Rede Limitada
Adução com
defeito

Sem
informação

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 11

Santa Terezinha –
setor 2

28° 12' 9”S
52° 56' 43,4” O

Sem operação/
Rede não
projetada

7

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Poço 12

Engenho Novo

28° 16' 39” S
52° 52' 16” O

Sem operação/
Rede Projetada

13

Projeto concluído

Poço 13

Passo da Areia

28° 19' 28,5”S
52° 53' 30,5” O

Sem Operação/
Rede não
projetada

Sem
informação

Falta cadastro/
levantamento
topográfico

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.
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Figura 118 - Localização dos poços na área rural do município de Carazinho, RS.
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A partir das informações apresentadas no Quadro 20 pode-se destacar que o Poço 03
localizado na Vila Santa Catarina não está abastecendo a população local pois a rede de
distribuição de água não foi executada. O mesmo problema foi identificado para o Poço 08
(Cruzinha), Poço 11 (Santa Terezinha), Poço 12 (Engenho Novo) e Poço 13 (Passo de Areia).
Quanto às condições do sistema de abastecimento de água na área rural do município
de Carazinho, tem-se alguns relatos de moradores das comunidades. Na reunião pública
realizada com a comunidade de Pinheiro Marcado no dia 29 de julho de 2015, a agente de saúde
da comunidade relatou que a água é captada por poço tubular profundo e armazenada em um
reservatório de concreto armado com capacidade de 30 m3, para posterior abastecimento de
aproximadamente 98 famílias. As demais famílias possuem poços individuais (Solução
Alternativa Individual) ou utilizam fontes. Informou, ainda, que atualmente a água captada não
possui tratamento, sendo que a última análise da qualidade da água foi realizada há
aproximadamente 10 anos. O distrito possui uma associação de moradores que realiza a
cobrança mensal de R$1,50/m3, e uma taxa mínima de R$10,00 por família para realizar o
pagamento da energia e manutenção das redes. Quanto à limpeza das caixas de água, elas são
realizadas periodicamente sob responsabilidade de cada morador.
De acordo com relato dos moradores da comunidade de Molha Pelego, o poço artesiano
abastece aproximadamente 14 famílias e frequentemente são constatados vazamentos na rede
de distribuição.
Já na reunião realizada no dia 10 de agosto de 2015 com a comunidade de São Bento,
os moradores informaram que a comunidade possui cerca de 500 moradores. O erro pode ser
justificado devido a falhas no último levantamento, visto que a população não participou do
último censo. Foi relatado que os moradores da Vila Santa Catarina atualmente não possuem
abastecimento de água, pois a rede para distribuição da água captada no poço não foi executada
pela Prefeitura de Carazinho. Por isso, os moradores fazem uso de vertentes para o
abastecimento.
Uma dificuldade relatada pelos moradores da área rural é referente à operação dos poços
tubulares profundos, pois nem sempre há associações para controlar a qualidade da água
captada, tratamento e manutenção dos poços com êxito. Desta forma, muitos poços não
possuem tratamento há anos.

2.2.3.2.1 Qualidade da água dos poços
A partir das reuniões públicas realizadas nas comunidades foi constatado que os poços
utilizados no abastecimento de água na área rural não possuem tratamento, tampouco são
realizadas análises das características físico-químicas e bacteriológicas da água captada.
O fato demonstra que há necessidade de se propor e realizar campanhas de coleta e
análise das águas dos poços de abastecimento (periódicas), a serem realizadas sob
responsabilidade ou da prefeitura ou da própria comunidade detentora do gerenciamento dos
poços, afim de se constatar necessidade de implementação de sistema de tratamento destas
águas.
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2.2.3.3 Análise financeira
De acordo com as informações repassadas pela CORSAN, no ano de 2014 foram
investidos R$ 433.812,84 no sistema de abastecimento de água, sendo R$ 339.295,58 referentes
a investimentos em obras. Já o faturamento com a cobrança do abastecimento de água foi de
R$18.563.169,66.
Maiores informações sobre as receitas e despesas com o abastecimento de água no
município de Carazinho encontram-se no item “Situação econômico-financeira dos serviços de
saneamento básico e do Município” deste relatório.

2.2.3.4 Síntese das falhas identificadas no sistema de abastecimento de água
Os maiores problemas de abastecimento são decorrentes da existência de grande número
de adutoras de ferro e fibrocimento, constituindo um total de aproximadamente 71% das redes
existentes, que apresentam constantes rupturas e vazamentos devido à sua deterioração.
Outra falha identificada é referente à falta de água nas residências, decorrente do elevado
número de economias abastecido por um único reservatório (R05).
No Quadro 21 é apresentada uma síntese dos problemas identificados no serviço de
abastecimento de água no município de Carazinho.
Quadro 21 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de abastecimento de água de
Carazinho.
Sistema
Falhas/Problemas Identificados
ÁREA URBANA
Estação de
Bombeamento de Água
Bruta (EBAB)
Adutora de Água Bruta
ETA
Adutora de Água
Tratada
Reservatório

EBAT 03 está operando acima da sua capacidade.
Problemas elétricos frequentes.
Toda a rede é de ferro fundido.
A Adutora 01 está operando acima da sua capacidade.
Não dispõe de um lugar adequado para a disposição do lodo gerado pelos
decantadores.
71,5% da rede ainda é de fibrocimento, causando vazamentos/interrupções
e consequentemente gerando perdas.
A limpeza dos reservatórios da área urbana não é realizada desde 2012.
O R05 está sobrecarregado.
Problemas com falta de abastecimento de água.

Rede de Abastecimento
de Água

Perdas elevadas nas redes de distribuição.
Rompimentos frequentes na rede.
ÁREA RURAL

Captação de Água

Não são realizadas análises a fim de verificar a qualidade da água captada.

Não é realizado o tratamento da água captada.
Muitas famílias estão sem abastecimento de água devido à falta de rede de
Rede de Abastecimento
abastecimento.
Fonte: PMSB, 2015.
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2.2.4 Atividade B.2.4. - Situação dos serviços de esgotamento sanitário
O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de um município é constituído por coleta,
transporte, tratamento e disposição final e tem como objetivo coletar e remover rapidamente,
de forma segura, as águas residuárias geradas pela população. Pode ser feito por meio de
soluções individuais do tipo tanque séptico seguido de infiltração no solo (sumidouro) ou filtro
anaeróbio, soluções coletivas como redes mistas ou do tipo separador absoluto, constituídos por
redes coletoras, interceptores e estações de tratamento (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011).
A falta de saneamento básico, principalmente de SES, é a principal responsável pela
morte por diarreia de menores de cinco anos no Brasil. A implantação de sistemas de coleta,
tratamento e destino final de esgotos sanitários, visa o controle de doenças e outros agravos,
contribuindo para a redução de problemas de saúde pública provocados por doenças de
veiculação hídrica e para o aumento da expectativa e qualidade de vida da população
(FUNASA, 2013). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a cada R$ 1,00 investido
em infraestrutura de saneamento gera uma economia de R$ 4,00 em gastos com a saúde pública.
Segundo dados do SNIS (2013) em relação ao atendimento por redes de esgotos, o
índice médio de atendimento é de 56,3% nas áreas urbanas das cidades brasileiras, destacandose a região Sudeste, com média de 82,2%. Já o contingente de população urbana brasileira
atendida alcança 93,3 milhões de habitantes, um incremento de novos 3,4 milhões de habitantes
atendidos, crescimento de 3,8%, na comparação com 2012. Quanto ao tratamento dos esgotos,
observa-se que o índice médio do país chega a 39,0% para a estimativa dos esgotos gerados e
69,4% para os esgotos que são coletados, em ambos os casos com destaque para região CentroOeste, com 45,9% e 91,6%, respectivamente. Cabe ressaltar, que o volume de esgotos tratados
saltou de 3,586 bilhões de m3 em 2012 para 3,624 bilhões de m3 em 2013, correspondendo a
um incremento de 1,1%. Na Figura 119 pode ser visualizado o índice médio de atendimento
urbano por rede coletora de esgotos dos municípios cujos prestadores de serviços são
participantes do SNIS em 2013, distribuídos por faixas percentuais, em cada estado.
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Figura 119 - Índice médio de atendimento urbano por rede coletora de esgotos distribuídos por
faixas percentuais, em cada estado.

Fonte: SNIS, 2013.

De acordo com o Departamento de Saneamento (DESAN) da Secretaria de Estado da
Habitação e Saneamento do Rio Grande do Sul, a situação de esgotamento sanitário, em relação
ao atendimento à rede coletora dos anos de 2010 a 2011, é apresentada na Figura 120, onde
pode ser observado que os índices do Estado, no geral, apresentaram valores inferiores à média
do Brasil, e os municípios que são atendidos pela concessionária estadual (CORSAN),
apresentam um percentual ainda menor de redes coletoras de esgoto sanitário.
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Figura 120 - Situação do esgotamento sanitário, em relação ao atendimento de rede coletora.

Fonte: DESAN, 2014.

Não há informações sobre esgotamento sanitário no município de Carazinho nos dados
do SNIS até o ano de 2013, que é o ano do último relatório disponibilizado. Da região, apenas
os municípios de Cruz Alta e Passo Fundo possuem dados sobre os serviços de esgotamento
sanitário no SNIS, os quais são apresentados na Tabela 66.
Tabela 66 - Indicadores de atendimento de Esgotamento Sanitário – SNIS.
População
População
Volume
Índice
total
Volume
urbana
de
de
Índice de
atendida
de
atendida
esgoto
coleta Tratamento
com
esgoto
com
coletado
Município Ano
de
de Esgoto esgotamento
tratado esgotamento
(1000
Esgoto
(%)
sanitário
(1000
sanitário
m3/ano)
(%)
(habitantes)
m3/ano) (habitantes)
Passo
Fundo

2013

24

93,14

41.925

1.704,79

1.587,82

41.925

Cruz Alta

2013

26,43

100

9.892

398,34

398,34

9.892

Fonte: SNIS, 2013.

2.2.4.1 Caracterização geral do esgotamento sanitário de Carazinho
No ano de 2007, o Plano Ambiental do município de Carazinho enfatizava a necessidade
de que fossem desenvolvidos e principalmente colocados em prática projetos e estudos com
objetivo da harmonia entre a atividade antrópica e o meio ambiente, minimizando os passivos
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ambientais provenientes da presença destrutiva do homem no ambiente em que vive. Esse Plano
destaca vários resultados esperados com a implantação e operação do SES no município como,
por exemplo, a despoluição dos corpos hídricos da zona urbana, os quais recebem grande parte
dos efluentes sanitários urbanos; o progresso ambiental do município, através do tratamento
correto dos efluentes gerados; e a melhoria progressiva da “ambiência” dos munícipes, visto a
melhoria significativa da qualidade de vida, devido à minimização dos impactos antrópicos no
território.
No município de Carazinho atualmente não existe sistema de coleta e tratamento público
dos esgotos sanitários em operação. Na área urbana, o esgotamento sanitário é realizado de
maneira individual nas edificações, utilizando a rede pluvial para a condução dos efluentes aos
arroios que cortam a cidade. Esse sistema individual de tratamento utiliza tanque séptico e filtro
anaeróbico antes do lançamento na rede pluvial, ou sumidouros (poços absorventes) como
disposição final. Mas ainda existe uma parcela da população urbana que lança seus esgotos
indevidamente na rede pluvial urbana sem o prévio tratamento individual.
Existe um contrato para o sistema de esgotamento sanitário do município com a
CORSAN, que abrange as bacias hidrográficas Jacuí e Uruguai, firmado em 2010 com vigência
de 25 anos, prorrogável por mais 25 anos. De acordo com este contrato, está prevista a
implantação do SES na área urbana do município, em duas etapas. Este projeto inclui a
implantação de redes coletoras, estações elevatórias, estação de tratamento e emissários, e está
parcialmente implantada.

2.2.4.2 Caracterização da cobertura do SES individual
No município de Carazinho, como ainda não há rede coletora e tratamento em operação,
parte do sistema de tratamento é individual. Segundo informações obtidas na Secretaria
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas da Prefeitura Municipal de Carazinho,
os sistemas de tratamento individuais exigidos em área urbana para as edificações são tanque
séptico e sumidouro ou tanque séptico e filtro anaeróbio. O código de obras e edificações do
município (Lei Complementar No 176, de 30 de dezembro de 2013) exige (no Capítulo III),
para cada edificação servida por rede coletora de esgoto, que estas serão obrigatoriamente
ligadas à rede coletora de esgoto. Nas zonas rurais, ou quando a edificação não for atendida
por rede coletora de esgoto, deverá ser realizado tratamento individual, de acordo com a NBR
7229 da ABNT, em área de uso comum e de fácil acesso, não sendo possível o passeio ou leito
da via pública. Neste caso, o Órgão Ambiental competente deverá ser comunicado antes da
finalização do tanque séptico e filtro anaeróbio para proceder a fiscalização do sistema de
tratamento, como um todo, sendo expedido Laudo de Vistoria Específico (Lei Complementar
No 176, de 30 de dezembro de 2013).
De acordo com dados disponíveis do Ministério da Saúde - Situação do saneamento
básico oriundos do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), foi possível levantar nos
anos de 1998 a 2013, a porcentagem de domicílios em Carazinho de acordo com o tipo de
esgotamento. A Tabela 67 e a Figura 121 apresentam a porcentagem de domicílios em
Carazinho conforme o tipo de esgotamento sanitário.

265

Tabela 67 - Porcentagem de domicílios conforme o tipo de esgotamento sanitário, no município
de Carazinho.
Famílias com tratamento de esgoto por tanque
Famílias com Esgoto a céu aberto/sem
séptico/fossa rudimentar
tratamento
Anos
Percentual (%)
Anos
Percentual (%)
1998

82,60

1998

16,80

1999

84,50

1999

15,40

2000

88,50

2000

11,50

2001

90,40

2001

9,50

2002

91,50

2002

8,50

2003

92,60

2003

7,40

2004

94,50

2004

5,50

2005

95,20

2005

4,80

2006

95,60

2006

4,40

2007

95,70

2007

4,20

2008

95,80

2008

3,90

2009

95,80

2009

3,70

2010

95,00

2010

4,20

2011

94,20

2011

4,20

2012

93,20

2012

4,90

2013

92,90

2013

5,00

Fonte: Adaptada de Ministério da Saúde - Situação do saneamento básico oriundos do Sistema de Informação da
Atenção Básica (SIAB).

Figura 121 - Famílias conforme o tipo de esgotamento sanitário em Carazinho, RS.
100
90

82,6

84,5

88,5

90,4

91,5

92,6

95,2

94,5

95,6

95,7

95,8 95,8

95

94,2 93,2

92,9

80
70

(%)
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3,9
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Fonte: elaborado a partir de Ministério da Saúde - Situação do saneamento básico oriundos do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB).
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Além dos dados levantados no Ministério da Saúde, o IBGE, de acordo com censos
realizados no município de Carazinho, disponibiliza os dados sobre a situação sanitária do
Município. Estas informações foram disponibilizadas conforme o número de domicílios e
classificados de acordo com o tipo de esgotamento sanitário, como pode ser observado na
Tabela 68 e na Figura 122, que apresentam a situação dos domicílios por uso e escoadouro da
instalação sanitária. A Tabela 69 apresenta o índice de atendimento dos domicílios particulares
permanentes em Carazinho, nos anos de 2000 e 2010.
Tabela 68 - Situação dos domicílios de Carazinho por uso e escoadouro da instalação sanitária,
nos anos de 2000 e 2010.
Domicílios particulares permanentes
Tinham banheiro ou sanitário
Tipo de Esgoto Sanitário

Ano

Total

Total

Rede
geral
de
esgoto
ou
pluvial

Tanque
séptico

Fossa
rudimentar

Vala

Rio
ou
lago

Outro
escoadouro

Não
tinham
banheiro
nem
sanitário

2000

18.017 17.755

2.439

3.114

10.658

817

138

589

262

2010

20.161 20.091

4.219

6.141

8.504

602

364

261

70

Fonte: Censo do IBGE de Carazinho, anos 2000 e 2010 (adaptado).

Figura 122 - Situação dos domicílios por uso e escoadouro da instalação sanitária, em
Carazinho, RS.
2,2%

1%

0,3%

3%

Rede geral de esgoto ou Pluvial

Tanque séptico
20,9%

Fossa Rudimentar

42,1%

Vala
30,5%
Rio, lago

Outro

Sem banheiro ou sanitário

Fonte: IBGE, 2010.
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Tabela 69 - Índice de atendimento dos domicílios particulares permanentes de Carazinho por
uso e escoadouro da instalação sanitária, nos anos de 2000 e 2010.
Índice de
Índice de
Índice de
Índice de
atendimento
atendimento
atendimento
atendimento
Domicílios
de domicílios
de domicílios de domicílios
de domicílios
sem
ligados à rede
ligados a
com
ligados a
banheiro
geral de
fossa
esgotamento
tanque
nem
Ano
esgoto ou
rudimentar
em valas ou
séptico (%)
sanitário (%)
pluvial (%)
(%)
outro (%)
2000

13,54

17,28

59,16

8,57

1,45

2010

20,92

30,49

42,17

6,08

0,34

Fonte: Calculado a partir do Censo do IBGE de Carazinho, Anos 2000 e 2010.

Pelos dados do censo do IBGE levantados no período, pode-se observar que houve
redução no número populacional com domicílios sem banheiro ou sanitário de 1,45% para
0,34%. Também é possível observar outra característica positiva nos dados, que é a questão do
aumento do número de domicílios com tratamento com tanque séptico e a redução por fossa
rudimentar, onde esse último não é considerado um sistema adequado de tratamento e não existe
essa terminologia nas normas da ABNT. Por outro lado, se observa que ainda há, no município,
domicílios que não possuem qualquer sistema de tratamento e que lançam seus esgotos de
maneira inadequada na rede de drenagem urbana, rio ou outro. Também se observa nos dados
que 20,92% da população declara que tem o esgoto ligado à rede pública de esgoto ou pluvial.
Como não há rede coletora de esgotos em operação no município, esse dado pode ser visto
como negativo, podendo-se concluir que apenas 30,5% do esgoto sanitário pelo sistema
individual de Carazinho pode ser considerado adequado. Na área rural, o esgotamento sanitário,
quando existente, é realizado por tanque séptico e sumidouro.
Pela NBR 7229 (ABNT) quando a comunidade não dispuser de rede coletora de esgoto,
os órgãos responsáveis pelo meio ambiente, saúde e saneamento básico devem ser consultados
sobre o que fazer para os lodos coletados dos tanques sépticos poderem ser tratados,
desidratados e dispostos sem prejuízos à saúde e ao meio ambiente. No caso do município de
Carazinho, de acordo com informações obtidas no Departamento Municipal de Meio Ambiente
(DEMA) não há oficialmente uma exigência em relação à limpeza e destino final do lodo gerado
nos tanques sépticos, e não há nenhuma empresa licenciada no município para realizar a
limpeza desses sistemas individuais. Desta forma, quando necessário este tipo de serviço, uma
empresa do munícipio de Passo Fundo, devidamente licenciada pela Fundação Estadual de
Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) é solicitada.

2.2.4.3 Caracterização da cobertura do SES público
De acordo com a CORSAN, atualmente não existe nenhuma ligação ativa de esgoto no
Município, pelo fato da rede coletora ainda não se encontrar finalizada e a Estação de
Tratamento de Esgotos estar parcialmente concluída.
A cidade de Carazinho está situada em uma região hidrográfica bastante ondulada,
desaguando em duas direções principais: ao norte para a Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai e
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ao sul para a Bacia Hidrográfica do Rio Jacuí. Do ponto de vista do escoamento natural, a cidade
se subdivide em numerosas bacias secundárias. Em função disso, o primeiro estudo realizado
para a concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) para o município (Estudo de
concepção – EC; Projeto Básico Global - PB; e Projeto Executivo Parcial – PE, de 2003) foi
dividido em duas grandes bacias hidrossanitárias – Bacia Jacuí e Bacia Uruguai – além de várias
sub-bacias (J1, J2, J3, J4, U1, U2, U3, U4 E U5).
A CORSAN possui um projeto executivo de redes coletoras que abrange as bacias
hidrográficas Jacuí e Uruguai (parcialmente nas bacias J1, U1, U2), de EBE (Estação de
Bombeamento de Esgotos) e ETE (Estação de Tratamento de Esgotos), conforme pode ser
visualizado na Figura 123. Mais especificamente foi disponibilizada pela CORSAN a rede
coletora projetada J3, representada na Figura 124.
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Figura 123 - Mapa de abrangência do Sistema de Esgoto Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 124 - Mapa do projeto executivo de rede da bacia de esgoto J3 de Carazinho, RS.
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O sistema de esgotamento sanitário de Carazinho está projetado para ser executado em
duas etapas, como pode ser visualizado na Figura 123. Com recursos do PAC I a CORSAN está
implantando SES parcialmente na Bacia Jacuí (J1). Esta obra está sob licença de instalação no
416/2009 – para implantação de rede coletora tipo separador absoluto na Bacia Jacuí 1
(parcialmente), uma EBE (J1) e um módulo de 40 L/s da ETE. Segundo a CORSAN, está em
análise na Caixa Econômica Federal, através do PAC II, a solicitação para o financiamento para
a implantação e finalização da rede coletora da bacia Jacuí (J1) e implantação parcial da bacia
Jacuí 3 (J3), estações de bombeamento (EBE U1, U2, J3) e a implantação do segundo módulo
da ETE, com 40 L/s.
Com a implantação da rede coletora e tratamento da Bacia Jacuí 1, oriunda do PAC I, a
cobertura de esgotamento sanitário em Carazinho será de 5% da população, e com o
financiamento pleiteado no PAC II, a meta de atendimento passará a 46% da população. As
obras previstas no PAC I e PAC II irão beneficiar 24.581 habitantes com capacidade de vazão
de 80 L/s correspondentes aos dois módulos da ETE. O custo total para a implantação da
segunda etapa do tratamento é R$ 4.864.582,14, segundo a CORSAN.
Após a conclusão da obra de coleta e tratamento do esgoto, quando o SES entrar em
operação, conforme o Artigo 45 da Lei No 11.445/07, toda edificação permanente urbana deverá
ser conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da
conexão e do uso desses serviços. Nos locais onde ainda não haverá a rede coletora, serão
admitidas soluções individuais de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários,
observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas
políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos.
O SES de Carazinho está parcialmente concluído, e será detalhado a seguir.

2.2.4.4 Rede coletora e transporte do esgoto
A extensão da rede coletora já existente no município, atualmente é 7.150 m. Na
segunda etapa, a extensão de rede coletora de esgoto sanitário do município será ampliada 105
km. E ainda estão previstos pela CORSAN, para o restante da área urbana do município, mais
53 Km de rede coletora e quatro estações de bombeamento.
O material utilizado nas tubulações da rede coletora de esgoto de Carazinho é o PVC
com diâmetros entre DN 100 e 350 mm e concreto para diâmetros superiores a DN 400 mm.
Nas linhas de recalque são utilizadas tubulações de ferro fundido ou PVC-O, independente do
diâmetro. As profundidades da rede coletora variam conforme a topografia local entre 0,80 e
4,5 m. Segundo a CORSAN, a rede coletora, órgãos acessórios, poços de inspeção e visita estão
de acordo com as normas específicas da ABNT.
O mapa da rede coletora de esgoto já instalada pode ser visualizado na Figura 125.
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Figura 125 - Mapa do sistema de esgotamento sanitário instalado no município de Carazinho, RS.
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2.2.4.5 Estações elevatórias ou de bombeamento
Todas as Estações de Bombeamento de Esgoto (EBE), de acordo com a CORSAN, serão
do tipo úmido, com utilização de bombas submersíveis, sem desarenadores (este estará na ETE),
com câmara de manobras, utilizando duas bombas em cada EBE, uma operativa e outra como
reserva, com vazões e AMT (ponto de operação) característico de cada uma. As EBE
localizadas no passeio e rua não serão cercadas e as localizadas em terrenos possuirão
cercamento com gradil de concreto ou muro de concreto padrão CORSAN. A Figura 126
apresenta a localização das EBE do Município.
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Figura 126 - Mapa das Estações de Bombeamento de Esgoto sanitário de Carazinho, RS.

275

2.2.4.6 Estação de Tratamento de Esgotos - ETE

De acordo com a CORSAN, a ETE de Carazinho está sendo implantada em duas etapas,
conforme recursos do PAC I e PAC II descritos anteriormente. A localização da ETE é na área
limitada pelo Rio da Glória e a continuação da Rua Bernardo Paz (estrada de acesso) que faz
ligação com a BR 283, com as seguintes coordenadas UTM (Universa Transversa de Mercator)
de localização dos vértices: E (326239.040) N (6867702.143), E (326351.165) N
(6867388.707), E (326102.596) N (6867307.068), E (326055.677) N (6867641.869), no
município de Carazinho, RS. Na Figura 127 pode ser visualizada a localização da ETE Jacuí.
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Figura 127 - Mapa de localização da Estação de Tratamento de Esgoto de Carazinho, RS.
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Os módulos 1 e 2 da ETE Jacuí, correspondentes à primeira etapa, já estão parcialmente
concluídos, mas ainda sem operação devido à rede coletora não estar finalizada. O módulo 1
tratará uma vazão de esgoto de 40 L/s e será composto por desarenador, reator UASB, leitos de
secagem, floculador, flotador, tanque de lodo e tanque de contato.
O módulo 2 também tratará 40 L/s e será composto por reator anaeróbio tipo UASB,
seguido de flotação por ar dissolvido. Com a finalização dos dois módulos, a ETE terá a
capacidade de vazão de tratamento de 80 L/s. Há ainda a previsão de ampliação da cobertura
de tratamento, com um terceiro módulo. A Figura 128 apresenta a configuração da ETE e seus
módulos.
Figura 128 - Configuração da ETE Jacuí de Carazinho, RS.

Fonte: CORSAN, 2015 (adaptado).

A seguir serão detalhadas as etapas dos processos de tratamento da ETE Jacuí,
correspondentes a cada módulo de 40L/s.
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2.2.4.7 População e capacidade de projeto
De acordo com a CORSAN, a população de projeto da ETE é 35.660 habitantes, nos
seus três módulos. A vazão a ser tratada por módulo é de 40 L/s e, assim, ao final da implantação
da ETE, ter-se-á a vazão total de 120 L/s de tratamento. As vazões de projeto, mínimas, médias
e máximas totais por módulo, são 24,50 L/s, 38,34 L/s e 47,63 L/s, respectivamente.

2.2.4.8 Tratamento preliminar: gradeamento e desarenador
Para a remoção do material grosseiro, foi previsto no projeto da CORSAN, na saída da
câmara de chegada a instalação de um gradeamento com limpeza manual em conformidade
com a NBR 12208 da ABNT. A grade será executada em barra de ferro com dimensões de 9,5
x 38 mm, espaçamento entre barras de 25 mm e ângulo de inclinação com a horizontal de 60º.
A limpeza da grade deverá ser efetuada periodicamente, em intervalos de tempo a serem
estabelecidos de acordo com as condições reais de operação. De acordo com a CORSAN, a
largura da grade será de 0,55 m e a eficiência 0,725 (72,5%).
A Figura 129 apresenta a instalação do canal para o gradeamento da ETE Jacuí, onde
serão instaladas as grades.
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Figura 129 - Instalação do canal para o gradeamento da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.

Após o gradeamento, os esgotos passarão pelo canal desarenador (caixa de areia), cuja
finalidade é a remoção de sólidos inertes que sedimentam com velocidade equivalente a um
grão de areia, da ordem de 0,2 mm, ou maiores, em termos de diâmetro. Tais materiais são
nocivos para os equipamentos mecânicos e para as unidades de tratamento.
O desarenador será composto por dois canais iguais contíguos paralelos. O fluxo dos
esgotos passa pelos canais, mediante o controle feito por comportas leves, introduzidas em
ranhuras-guia. Quando um rebaixo no fundo do canal desarenador fica cheio de areia, tal canal
é isolado para a limpeza. Assim, drena-se a água contida no fundo do canal para a estação
elevatória e retira-se a areia depositada. A areia será colocada em caçambas de lixo, que serão
levadas para o aterro sanitário a ser determinado pela CORSAN ou Prefeitura Municipal.
O desarenador será único, com dois canais, que atenderá aos três módulos da ETE. A
geometria do desarenador será:


Comprimento da caixa de areia (desarenador): 7,0 m



Largura da caixa de areia: 1,65 m
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Capacidade de depósito de areia: 2.800 L



Periodicidade de limpeza: 10 dias.

A Figura 130 apresenta a instalação do desarenador da ETE Jacuí.
Figura 130 - Instalação do desarenador da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.

Os esgotos passarão pelo Medidor de vazão, vertedor ou calha Parshall, onde será
realizada a medição da vazão através da leitura da régua milimetrada e controle de velocidade
do escoamento para o desarenador. O tamanho do medidor tipo Calha Parshal (W) será de 1’
(ou 30,5 cm), com capacidade de vazão que varia entre 3,11 a 455,6 L/s. A Figura 131 apresenta
o fluxograma do tratamento preliminar da ETE e a Figura 132 apresenta a Calha Parshall e as
instalações da sequência do tratamento na ETE Jacuí.
Figura 131 - Fluxograma do tratamento preliminar da ETE Jacuí.

Fonte: CORSAN, 2015.
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Figura 132 - Calha Parshall e instalações da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.4.9 Tratamento anaeróbio: reator UASB
Removidos os sólidos grosseiros e inertes do meio líquido, o efluente será encaminhado
para o reator UASB. O reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ou reator anaeróbio
de fluxo ascendente e manta de lodo, é um tratamento biológico do tipo anaeróbio de tratamento
de esgoto. Em função da grande capacidade acumuladora que possui, a CORSAN adotou para
o projeto um reator de formato tronco-cônico invertido, com vazão nominal de 40 L/s. O lodo
será retirado do tanque para encaminhamento aos leitos de secagem mediante tubulação de ferro
fundido.
O reator UASB consiste basicamente em:


Fluxo ascendente com a introdução do esgoto pelo fundo e sua passagem através
do “manto de lodo bacteriano”, que contém microrganismos anaeróbios.
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Devido à baixa velocidade ascendente do esgoto no reator, o mano de lodo
desenvolve-se naturalmente na parte inferior e intermediária do reator, e é
mantido em suspensão pelo próprio fluxo. A passagem através do manto de lodo
propicia o contato do esgoto com os microrganismos anaeróbios que promovem
a estabilização, a remoção da matéria orgânica, pois o alimento dessas bactérias
é a matéria orgânica presente no esgoto. E isso ocorre com o desprendimento do
biogás, fenômeno este característico da decomposição anaeróbia.



Separação das bolhas de gás geradas na decomposição anaeróbia que são
direcionadas para a câmara de acumulação de gás, na parte superior do reator.



Decantação do esgoto em câmara separada, posicionada na parte superior, com
retorno do lodo decantado.



Distribuição uniforme do afluente pelo fundo e boa distribuição do efluente
tratado na saída vertente pela parte superior, de forma a assemelhar o
escoamento ascendente ao fluxo de pistão, evitando-se “curtos-circuitos”
hidráulicos, ou zonas mortas, prejudiciais ao tratamento.



A mistura do conteúdo do reator é propiciada pelo fluxo e pelo deslocamento do
biogás produzido, dentro do reator.



Periodicamente é feita a remoção do excesso de lodo, constituída por materiais
inertes e células bacterianas.

A Figura 133 apresenta um esquema simplificado de processo do reator UASB.
Figura 133 - Esquema simplificado de processo do reator UASB.

Fonte: Jordão e Pessoa, 2011 (adaptado).
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De acordo com a CORSAN, o reator UASB da ETE Jacuí deverá remover entre 50 e
60% de carga poluidora do esgoto, expressa como DBO (matéria orgânica), e aproximadamente
70% de coliformes termotolerantes, e terá a seguinte geometria (Figura 134):


Profundidade útil adotada: 5,0 m



Profundidade útil adotada para o cilindro (Hc): 2,20 m



Profundidade útil adotada para o tronco cônico (Ht): 2,80 m



Ângulo de inclinação das paredes (α): 45o



Volume necessário do reator (V): 2.016 m3



Raio interno adotado (Ri): 8,50 m



Raio externo adotado (Re): 14,0 m

Figura 134 - Reator UASB da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.4.10 Tratamento secundário: mistura rápida, floculação e flotação
A mistura dos reagentes químicos será processada no ressalto hidráulico do medidor de
vazão tipo calha Parshall, descrita anteriormente. Conforme a CORSAN, será utilizado um
floculador mecânico composto por três câmaras para a vazão nominal do projeto (40 L/s). O
floculador foi dimensionado para garantir gradientes variáveis nas três câmaras: 90 s-1; 60 s-1;
e 30 s-1.
Na sequência, o sistema de flotação por ar dissolvido é constituído por sistemas de
compressores, bomba de reciclo, vaso saturador, tubulação de distribuição, bengalas de injeção
em aço inoxidável e sistema de automação para controle de nível e pressão. O medidor de vazão
magnético será da marca Kobold modelo PMG-F DN 100.
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O tanque de flotação foi calculado, pela CORSAN, com base em uma taxa de
escoamento superficial de 7m³/m².h e velocidade ascensional de 12 cm/min. A CORSAN relata
que de acordo com testes realizados pela SANEPAR, o processo de flotação por ar dissolvido
alcançou as seguintes eficiências:


Matéria orgânica: remoção acima de 98%



Sólidos suspensos: remoção de 90%



Coliformes termotolerantes: redução de 95%



Fósforo: redução de 90%.

2.2.4.11 Tratamento terciário: tanque de contato para a aplicação de
dióxido de cloro
O tanque de contato tem por objetivo a remoção de patógenos através de um processo
de desinfecção, que no caso da ETE Jacuí, será por dióxido de cloro. O tanque foi dimensionado
para um tempo de detenção hidráulico de 22 min e velocidade de escoamento de 0,09 m/s.
Esses critérios resultaram em um tanque de contato composto por 16 compartimentos com
comprimento de 7,0 m e um espaçamento de 0,25 m entre painéis. A lâmina d´água ao longo
dos canais é de 2,0 m, conforme a CORSAN.

2.2.4.12 Tratamento do lodo da ETE: leitos de secagem
Para o tratamento do lodo da ETE, está previsto um módulo com quatro leitos de
secagem, com área útil total de 224,0 m². A unidade possuirá, em sua parte central, no fundo
longitudinal ao leito, uma canaleta para a drenagem e retirada do líquido do lodo, com 0,40 m
de largura e 0,45 m de altura, na parte mais alta, com declividade de 1%, preenchidas com brita
com granulometria no 1. Das paredes divisórias laterais até a calha central, cada unidade será
revestida com enchimento por concreto simples apresentando o revestimento, no sentido
parede-calha, uma declividade de 2%.
O leito drenante previsto é composto de três camadas: 15 a 25 cm de brita no 3; 10 cm
de brita no 1; e 10 cm de areia média. Sobre o leito drenante será executada uma camada de
tijolos maciços de junta leve com areia média, com afastamento de 2 a 3 cm, em conformidade
com a NBR 12209 da ABNT.
Conforme a CORSAN, o leito de secagem é do tipo clássico, com sistema de drenagem
inferior. Os líquidos drenados, de lodo e de chuvas, deverão ser encaminhados para o emissário
final e os sólidos desidratados (lodo seco) serão encaminhados ao aterro municipal.
A Figura 135 apresenta imagens das instalações de algumas etapas do tratamento da
ETE Jacuí.
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Figura 135 - Instalações de algumas etapas do tratamento da ETE Jacuí.

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.4.13 Emissário final
O emissário final da ETE possuirá um comprimento de 150 m, percorrendo o sentido
leste - oeste, cujo curso d´água receptor será o Arroio Glória II, segundo a CORSAN. A Figura
136 apresenta o emissário final.
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Figura 136 - Mapa de localização da ETE Jacuí e emissário final.
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De acordo com a Lei Federal No 11.445/07, a utilização de recursos hídricos na prestação
de serviços públicos de saneamento básico, inclusive para disposição ou diluição de esgotos e
outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei No 9.433, de 8
de janeiro de 1997, de seus regulamentos e das legislações estaduais. A resolução CONAMA
430/11 define os critérios de lançamento de efluentes em cursos d´água, e no seu artigo 7º define
que o órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no licenciamento
da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de
substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos,
listadas ou não no art. 16 desta Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas
obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do corpo hídrico
receptor.
Esta mesma Resolução estabelece, ainda, que o órgão ambiental competente poderá
exigir, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de
capacidade de suporte do corpo receptor; e que o empreendedor, no processo de licenciamento,
deve informar ao órgão ambiental as substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado,
entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA No 357, de 2005 para padrões de
qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida. Na Seção III,
art. 21 da Resolução CONAMA 430/11 estão especificados condições e padrões para efluentes
de sistemas de tratamento de esgotos sanitários.
Ainda, no Estado, através do Conselho Estadual de Meio Ambiente, há a Resolução
CONSEMA nº. 128 de 2006, que dispõe sobre a fixação de padrões de emissão de efluentes
líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais no Estado do
Rio Grande do Sul. No art. 18, inciso 2º dispõe sobre os padrões de emissão para os parâmetros
DBO5, DQO, Sólidos Suspensos (SS), em função da vazão de lançamento.
No caso da ETE Jacuí de Carazinho, de acordo com a Licença de instalação (LI No
582/2014 – DL) da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), no item 4.4, o
tratamento do esgoto deve obedecer aos padrões de lançamento, relacionados com a vazão
máxima prevista, conforme Quadro 22.
De acordo com essa LI, o efluente tratado não poderá conferir ao Arroio Glória II,
características em desacordo com o seu enquadramento, conforme art. 28 da resolução
CONAMA Nº 357/2005.
Após a conclusão da obra, será necessária a obtenção da Licença de Operação junto a
FEPAM. Será concluído o Programa de monitoramento da eficiência da ETE, previsto para a
fase de operação, e o Programa de monitoramento da qualidade do Rio da Glória, a montante e
a jusante do ponto de lançamento pelo emissário da ETE.
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Quadro 22 - Padrões de lançamento do tratamento de esgoto na ETE Jacuí.

Parâmetro
Vazão (m³/dia)
Temperatura
pH
Materiais flutuantes

Resolução Consema 128/2006
3456
< 40oC
Entre 6,0 e 9,0
Ausentes
≤ 1,0 em teste de 01 (uma) hora em Cone
Sólidos sedimentáveis (ml/L)
Imhoff
Óleos e graxas (vegetal ou animal) (mg/L)
≤ 30
Sólidos Suspensos (mg/L)
≤ 60
DBO5 20ºC (mg O2/L)
≤ 60
DQO (mg O2/L)
≤ 180
Nitrogênio Amoniacal (mg N/L)
≤ 20
Concentração
Eficiência (%)
Fósforo Total
(mgP/L)
75
2
Concentração
Eficiência (%)
Coliformes termotolerantes
(NMP/100ml)
95
104
 A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro de coliformes
termotolerantes devendo atender o padrão de 95% de eficiência;
 As substâncias que poderão estar presentes no efluente devem ser informadas. Caso
ocorra algum parâmetro diferente dos acima relacionados o padrão de emissão deve
obedecer a Resolução CONSEMA Nº 128/2006 e a Resolução CONSEMA Nº 129/2006.
Fonte: FEPAM, 2015.

2.2.4.14 Identificação dos
sanitário

problemas

relacionados

ao

esgotamento

De acordo com as informações obtidas junto ao Departamento Municipal de Meio
Ambiente de Carazinho (DEMA) no ano de 2015 o setor recebeu 17 reclamações em relação a
problemas de esgotamento sanitário. A Tabela 70 demonstra os motivos e as quantidades de
reclamações referentes às águas residuais no ano de 2015.
Tabela 70 - Reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015, em Carazinho.
Motivo
Quantidade
Despejo irregular em via pública

12

Despejo em área particular

4

Transbordo de poço negro ou tanque séptico

1

TOTAL

17

Fonte: DEMA, 2015 (adaptado).
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Os locais onde estas reclamações ocorreram, segundo o DEMA pode ser visualizado no
Quadro 23, que apresenta as ruas e os bairros onde ocorrem estas reclamações em 2015.

Quadro 23 - Locais das reclamações sobre esgoto sanitário no ano de 2015 em Carazinho.

LOCAIS DAS RECLAMAÇÕES
RUA
José Domingos Piva
Antônio José Barlette
Silveira Martins
AV. Flores da Cunha (fundos da via férrea)
AV. São Bento
Rodrigues Alves
Cláudio Santos
Alberto Loeff
Amazonas
Goiás
Ceará

BAIRRO
Planalto
Santo Antônio
Santo Antônio
Centro
Glória
Vargas
Vila Rica
Ouro Preto
Oriental
Oriental
Oriental

Fonte: DEMA, 2015 (adaptado).

De acordo com informações obtidas junto à vigilância sanitária, houve várias denúncias
de problemas relacionados ao saneamento e de esgotamento sanitário em bairros do município
de Carazinho, nos anos de 2014 e 2015. Isso pode ser visualizado na Figura 137.
Figura 137 - Ocorrências de denúncias relativas a problemas de saneamento e esgotamento
sanitário, entre 2014 e 2015, em Carazinho.
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Ouro Preto
Sommer
Oriental
Centro
Braganholo
Vila Rica
Princesa
Conceição
Floresta
Fey
Hípica
Alvorada
Glória
Planalto
Passo da Areia
Operário
Alegre
Esperança
São Jorge
Dileta
Vargas
Pádua
Sassi
Central
Santo Antônio
Sandri
Wincler
Borghetti
Nova Ouro Preto
Brandina
Boa Vista

Número de ocorrências - Denúncias Vigilância Sanitária
(2014-2015)

25
25

Bairros de Carazinho

Fonte: Vigilância Sanitária, 2015.
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Entre as principais ocorrências das denúncias podem ser citadas, como por exemplo:
“esgoto e águas residuárias em vias públicas e drenagem urbana” (Bairro Sommer), “poço negro
aberto ou com vazamento” (Bairros Glória, Borghetti, Nova Ouro Preto, Wincler, Ouro Preto,
Vila Rica, Fey, Dileta, Vargas, Centro, Operário), “esgoto a céu aberto” (Bairros Centro, Glória,
Conceição, Alvorada, Central, Operário, Oriental, Princesa, Vila Rica), “esgoto descartado em
terreno de vizinho” (Bairros Floresta, Vila Rica, Princesa, Sassi, Oriental, Braganholo, Boa
Vista), “esgoto descartado em via pública” (Bairros Ouro Preto, Sommer, Princesa, Esperança,
Sassi, Conceição, Operário, Centro).
Isso também foi observado nas reuniões públicas realizadas com a comunidade. Os
principais problemas de esgotamento sanitário relatados pelos moradores foram, de maneira
geral, o odor oriundo de esgoto a céu aberto, sendo lançado sem tratamento em ruas, terrenos
vizinhos, na rede de drenagem pluvial urbana. Isso leva o problema, principalmente, para as
comunidades localizadas topograficamente em regiões mais baixas e os rios do município, pois
acaba contaminando-os, prejudicando a qualidade das águas. Foi relatado que não há, ou há
pouca fiscalização por parte do poder público em relação à instalação de sistemas individuais
de tratamento dos esgotos, muito menos a fiscalização dos descartes ilegais. Os moradores
solicitaram a implementação imediata da rede coletora de esgoto e o início do funcionamento
da ETE. Também se faz necessário realizar campanhas de educação ambiental para tentar
mudar a cultura e o pensamento do povo carazinhense, mostrando a realidade, que o esgoto que
é lançado sem tratamento acaba nos rios onde é feita a captação de água para o abastecimento
no próprio município.
Na área rural, os principais problemas observados relacionados ao esgotamento
sanitário, relatados nas reuniões com as comunidades, foram os seguintes: cada morador resolve
seu problema de maneira individual; alguns moradores possuem tanques sépticos, mas a grande
maioria utiliza o sistema de fossa rudimentar ou poço negro (buraco com pedras). Além disso,
os moradores relataram que alguns dos poços de água antigos, agora não estão mais sendo
usados para captação de água e sim para o descarte de esgotos de maneira inadequada, com
provável contaminação do lençol freático.
Através dos dados do censo do IBGE foi possível observar que ainda há, no Município,
domicílios que não possuem qualquer sistema de tratamento e que lançam seus esgotos de
maneira inadequada na rede de drenagem urbana, rio ou outro. Da mesma forma, ainda existe
parcela dos domicílios (0,34%) sem banheiro nem sanitário no município. Apenas 30,5% dos
domicílios tratam os esgotos por tanque séptico e filtro, o restante é considerado inadequado.
Essa realidade tem reflexo direto e compromete a qualidade da água dos recursos hídricos do
Município, que em muitos locais já está bastante prejudicada.
Em relação ao sistema público de tratamento de esgoto no município de Carazinho, a
ETE Jacuí, já está sendo construída, e, segundo informação no site da CORSAN (com data de
22/11/2011, acessada em 25/08/2015), a obra iniciou em dezembro de 2009 e tinha a conclusão
prevista para fevereiro de 2012. Nesse mesmo site, em data de 26/12/2012, (acessado em
25/08/2015), a CORSAN informava que a primeira fase da obra da ETE estaria pronta em
meados de 2013 e a segunda fase estaria concluída em meados de 2014. Porém, atualmente,
encontra-se implantada aproximadamente 70% da obra da ETE. A rede coletora também não
está finalizada. Então, enquanto a rede não estiver concluída, não há como a CORSAN realizar
a coleta e o tratamento de esgoto no sistema público de esgotamento sanitário do Município. A
demora na conclusão das obras do SES é um problema relatado pela população durante as
reuniões, mas também relatam que entendem que o tratamento público é uma solução adequada
para o Município. Ainda, segundo a CORSAN, está na Caixa Econômica Federal, para análise,
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a solicitação dos recursos financeiros, do PAC II, para a conclusão das obras dessa ampliação.
Quanto à finalização das obras da ETE, segundo a CORSAN, foi aberta licitação, mas não
houve empresas interessadas em executar a obra. A informação atual é que a licitação será
reaberta em setembro ou outubro de 2015, com valores reajustados e com algumas alterações
nas cláusulas de contrato a fim de atrair empresas executoras.

2.2.4.15 Síntese das falhas identificadas no sistema de esgotamento
sanitário
Os maiores problemas de esgotamento sanitário são decorrentes da não existência de
um sistema com redes coletoras e tratamento por ETE no Município, pois assim haveria um
responsável legal (no caso a CORSAN) pela coleta e tratamento, tornando o sistema de
esgotamento mais controlado. Enquanto não há a rede coletora, a situação individual de
tratamento de esgotos pode ser admitida como temporária. Em Carazinho, a menor parte do
tratamento individual (30,5%) é considerado adequado, enquanto o restante do esgoto gerado
no Município é tratado por fossa rudimentar ou lançado inadequadamente na rede pluvial, valas
ou rios, sem tratamento. Em função disso, há muita reclamação dos moradores em vários
bairros, como relatado anteriormente, devido a problemas decorrentes desse sistema
inadequado.
Outra falha identificada é referente ao projeto e instalação do sistema individual de
tratamento nas edificações, tanto na área urbana quanto na área rural. Por ser individual, cada
edificação possui seu próprio sistema. A maior falha é que existe a legislação que especifica
como deve ser esse sistema (atualizada na Lei Complementar Nº 176, de 30 de dezembro de
2013), mas muitas vezes o que ocorre é o não atendimento a essa especificação.
No caso do lodo dos tanques sépticos, não há no município uma empresa licenciada para
o recolhimento e tratamento desse material. Como esse serviço é necessário periodicamente,
quando há a necessidade, uma empresa licenciada do município de Passo Fundo é contratada,
dificultando todo o processo.
Quanto ao SES público, a universalização do mesmo, prevista por contrato é de 80% da
área urbana do município.
A partir do “Contrato de programa para prestação de serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário” firmado entre o município de Carazinho e a Corsan em 2010, na
cláusula oitava, na prestação dos serviços, deverá a Corsan: programar e informar ao Município,
por escrito, as condições técnicas e financeiras, o prazo de início e de conclusão das obras (item
XI).
Nesse contrato, a Corsan assumiu o compromisso de universalização dos serviços de
esgotamento sanitário, na área urbana na sede do município, no prazo de 25 anos, iniciando a
partir de 29 de dezembro de 2010, e atendidos os critérios financeiros descritos no contrato. E
em 10 anos, (a partir dessa data de celebração do contrato), a Corsan assumiu o compromisso
de atender 40% das economias de água com esgotamento sanitário, independente da obtenção
de recursos financeiros externos, até o limite de trinta milhões de reais. Porém, no ano de 2015,
a instalação da rede coletora e a ETE foi iniciada no ano de 2009 e ainda se encontram
inacabadas. A extensão da rede coletora já existente no município, atualmente é 7.150 m. E o
total de extensão das ruas do município é superior a 200 km. Isso demostra a dimensão da
necessidade da ampliação da rede coletora de esgotos para atingir a universalização do serviço.
O prazo da primeira parte do contrato, ou seja, que em 10 anos 40% das economias seriam
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atendidas com esgotamento sanitário, finaliza em 5 anos. Como a parte da rede coletora que já
está instalada se encontra nas proximidades da ETE, facilita a ligação das economias dessa área
ao sistema de tratamento na ETE. Porém, a Corsan precisa ainda ampliar a rede coletora e
finalizar o primeiro Módulo da ETE Jacuí, que está parcialmente concluída (aproximadamente
70% da obra) para atingir esse percentual de 40% até o ano de 2020.
Parte da demora deve-se à falta de recursos e, como foi relatado anteriormente, encontrase em análise na CEF a solicitação do recurso financeiro, pelo PAC II, para finalização da
ampliação da primeira etapa, além do projeto para a segunda etapa da ampliação.
Da mesma forma, está previsto no Contrato da Corsan com o Município, que em 15
anos, a contar do ano de 2010, a Corsan assume o compromisso de atender 55% das economias
de água com esgotamento sanitário, em 20 anos o atendimento de 70% e em 25 anos o
atendimento de 80%, na área urbana da sede do Município.
Por fim, importante relatar que no contrato entre a Corsan e o Município, conforme a
Cláusula quadragésima, foi criado o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada – FMGC, com
objetivo de que a destinação dos recursos financeiros depositados nesse fundo fossem
exclusivamente destinados para a ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário,
de forma a garantir um fluxo constante de recursos financeiros para atender a universalização
do serviço, fator que pode e deve ser considerado quando na análise de disponibilidade de
fundos para investimentos.
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2.2.5 Atividade B.2.5 - Situação dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos

2.2.5.1 Aspectos gerais
Trata-se de um 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, além da recuperação da área
degradada pela possível destinação incorreta de resíduos, inclusive os resíduos da construção
civil e de saúde.
Visa a caracterização desde a etapa de acondicionamento inicial, até a coleta, triagem,
transporte, tratamento e disposição dos resíduos. Serão consideradas informações como a
capacidade, o ano de implantação, as condições de conservação e os problemas operacionais de
todas as unidades que compõem o sistema. Deste modo espera-se identificar a possibilidade de
saturação do sistema e o desenvolvimento histórico das demandas, a fim de determinar
informações importantes quanto a demandas futuras e as consequências diretas ao sistema
atualmente em operação no município de Carazinho.
Com relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos, a Prefeitura Municipal de
Carazinho é responsável pelos resíduos domiciliares, comerciais, resíduos públicos da saúde e
aqueles provenientes da limpeza urbana. Para os mesmos realiza diretamente os serviços ou
promove a terceirização de empresas para a execução destes.
O município de Carazinho possui Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos, elaborado em 2007, porém as atualizações não foram realizadas e, como consequência,
falhas no manejo dos resíduos sólidos podem ser identificadas. Por exemplo, a destinação
inadequada de resíduos em vias públicas, terrenos privados e recursos hídricos, implicando em
prejuízos ao sistema de drenagem e consequentemente na saúde da população. Outras falhas
perceptíveis se referem à inexistência de triagem do material antes da destinação final, falta de
conscientização da população na segregação dos resíduos sólidos domiciliares, resultando em
maiores volumes de resíduos no aterro, já que muitos não podem mais ser enviados para
reciclagem.
De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, dos 20.161 domicílios existentes
em Carazinho, 19.506 possuíam coleta de resíduos sólidos, 138 eram coletados em caçamba de
serviço de limpeza, 264 queimavam seus resíduos na propriedade, 168 enterravam, 18 jogavam
em terreno baldio ou logradouro, 4 domicílios jogavam em rios e 64 domicílios destinavam de
outra forma. A caracterização do destino dos resíduos sólidos gerados no município de
Carazinho é apresentada na Figura 138.
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Figura 138 - Caracterização do destino dos resíduos sólidos gerados no município de Carazinho,
RS (2010).
96,75%

0,32%
0,02%
0,09%

0,68%

1,31%
0,83%

Possuem Coleta
Enterram
Jogam em terreno baldio
Outra forma

Queimam seus resíduos na propriedade
Caçamba de serviço de limpeza
Jogam em rios

Fonte: IBGE, 2010.

O croqui do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos, apresentando os serviços
prestados, empresas contratadas, assim como o destino destes resíduos, é apresentado na Figura
139.
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Figura 139 - Croqui do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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2.2.5.1.1 Classificação dos resíduos
A NBR 10.004 de 2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais
ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Os
resíduos sólidos são classificados em dois grupos: perigosos e não perigosos, sendo ainda este
último grupo subdividido em não inerte e inerte. Ou seja, para os efeitos desta Norma, os
resíduos sólidos são classificados em:
A) Resíduos Classe I – Perigosos
B) Resíduos Classe II – Não perigosos


Resíduos classe II A – Não inertes



Resíduos classe II B – Inertes

É considerado Resíduo Perigoso, Classe I, aquele que apresenta periculosidade e
características como: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade,
podendo apresentar, assim, risco à saúde pública; que de alguma maneira contribuem para um
aumento tanto da mortalidade quanto da incidência de doenças ligadas à proliferação de agentes
transmissores como moscas, ratos, mosquitos, baratas, entre outros; quando na incidência de
riscos ambientais, formação de fumaças e líquidos (chorume) que poluem o ar, a água e o solo.
No que se refere à Classe II (Resíduos Não Perigosos), os Resíduos Não-Inertes são
aqueles que podem apresentar propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade e
solubilidade em água. Já os Resíduos Inertes são quaisquer resíduos que, quando amostrados
de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou deionizada à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados
a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor.
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010, quanto à origem os resíduos sólidos gerados no
município de Carazinho são classificados como:
Resíduo sólido domiciliar: são aqueles gerados a partir de atividades e usos diários nas
residências. Possuem variedade de itens, apresentando em sua maioria sólidos orgânicos
(alimentos, cascas, sobras, etc.), sendo o restante composto por inorgânicos como embalagens,
garrafas, latas, vidros, papel, entre outros, os quais podem ser reciclados.
Resíduos de limpeza urbana: originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana.
Resíduos de serviços de saúde: envolvem os resíduos gerados pelos serviços de
atendimento à saúde humana ou animal, como os gerados em hospitais, farmácias, drogarias,
bancos de sangue, consultórios médicos, laboratórios de análise clínicas, consultórios
odontológicos, hospitais veterinários, entre outros estabelecimentos similares.
Resíduos da construção civil: segundo a Resolução CONAMA 307/2002, os resíduos
da construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras
de construção civil, como também os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais
como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
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madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc.
Resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e instalações industriais.

2.2.5.1.2 Quantificação dos resíduos
Em 2013 foi realizado um controle dos resíduos coletados através da pesagem dos
caminhões na empresa COTRIJAL. Este levantamento revelou que diariamente são coletados
em torno de 8.932,50 Kg/dia através da coleta por contêineres e 19.471,67 kg/dia na coleta
regular realizada pela empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. Sendo assim,
a geração per capita de resíduo foi de aproximadamente 0,545 kg/hab./dia.
Todavia, para fins de contrato foram consideradas 960 t/mês como geração média
mensal no Município, uma vez que são coletados em média 10 t/dia através da coleta por
contêineres e 30 t/dia na coleta regular porta a porta.
O aterro sanitário de Carazinho não possui balança. Assim, a fim de se obter dados atuais
e representativos referentes ao volume de resíduos gerados no Município, foi realizado o
controle da geração dos resíduos a partir da pesagem dos caminhões que fazem a coleta dos
resíduos domiciliares. A pesagem foi realizada na COTRIJAL, durante uma semana do mês de
setembro de 2015.
A partir deste levantamento pode-se concluir que são coletados, em média,
14.032,90kg/dia através dos contêineres, e 19.501,43 kg/dia na coleta regular realizada pela
Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda., totalizando uma média de 33.534,29 kg de
resíduos gerados por dia no município de Carazinho. Considerando a população estimada para
2015 de 60.350 habitantes, esse valor representa uma geração per capita de resíduos de
aproximadamente 0,55 kg/hab./dia.
Os registros contendo a quantidade de resíduos gerados no município de Carazinho,
obtidos a partir da pesagem dos caminhões realizada em setembro de 2015, são apresentados
na Tabela 71.
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Tabela 71 - Controle da quantidade de resíduos gerados em Carazinho (setembro de 2015).
Tipo de
Coleta

Contêiner
(Prefeitura
Municipal
de
Carazinho)

Porta a
porta
(Engesa)

Pesagem dos caminhões de coleta de resíduos (kg)
Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira
(14/09/2015) (15/09/2015) (16/09/2015) (10/09/2015)
7.820
7.720
7.180
9.090

Sexta-feira
Sábado
(11/09/2015)
6.900
6.900

10.490

6.670

6.220

1.870

5.680

5.680

7.850

-

-

-

-

-

8.160

-

-

-

-

-

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

34.320

14.390

13.400

10.960

12.580

12.580

6.890

9.150

5.170

4.740

-

-

-

-

-

6.740

-

-

6.800

4.900

4.420

6.320

4.850

4.850

7.400

7.970

3.040

4.350

6.160

6.160

5.160

8.830

3.440

7.370

3.920

3.920

-

-

3.960

-

-

-

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

26.250

30.850

20.030

29.520

14.930

14.930

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.5.1.3 Caracterização dos resíduos
Para fins de projeto da Unidade de Triagem e Aterro Sanitário realizado em 1997,
visando a instalação do aterro sanitário no município para disposição final de resíduos sólidos,
foi realizada a amostragem dos resíduos de acordo com o método do quarteamento,
recomendando pela CETESB, tendo como resultado a composição gravimétrica apresentada na
Tabela 72.
A massa per capita recolhida via coleta seletiva é de 27,03 kg/hab./ano, porém apenas
10,5 kg/hab./ano são recuperados, sendo 37,74% de papel/papelão, 37,74% de plásticos,
15,09% de metais e 9,43% de vidros (SNIS, 2013).
De acordo com o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Carazinho,
(2009) do total de resíduos gerados no Município, 72% são de origem domiciliar, 19%
comerciais e 9% considerados especiais (estabelecimentos de saúde, entulhos e varrição, etc.).
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Tabela 72 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos dispostos no aterro sanitário de
Carazinho, RS.
Componente
% em Peso
Plástico duro

2,8

Plástico mole

6,2

Papel

10,1

Papelão

3,0

Lata

4,2

Vidro

2,9

Madeira, trapo, borracha e pedra

4,8

Matéria orgânica e outros

66,0

TOTAL

100%

Fonte: Projeto da Unidade de Triagem e Aterro Sanitário de Carazinho, 1997 (adaptado).

2.2.5.2 Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
na área urbana

2.2.5.2.1 Serviços de limpeza urbana

2.2.5.2.1.1 Limpeza viária
O serviço de limpeza das vias públicas de Carazinho é realizado diariamente por
funcionários da empresa Caroldo Prestação de Serviços LTDA, a qual é responsável pela
limpeza e varrição das vias e logradouros públicos do Município.
Cabe à contratada fornecer gratuitamente aos seus operários, motoristas, técnicos e
demais recursos humanos, os uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva.
O serviço de varrição é realizado com o auxílio de lutocares (lixeiras com rodas). Ao
atingir a sua capacidade de armazenamento, o resíduo é ensacado e acondicionado nos passeios
públicos para posterior recolhimento e envio ao aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos
(RSU) do Município.
A Figura 140 e a Figura 141 apresentam os lutocares utilizados pela empresa, assim
como por funcionários da prefeitura para o serviço de varrição das vias públicas.
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Figura 140 – Lutocares utilizados nos serviços de varrição das vias públicas de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 141 - Serviço de varrição das vias realizado por funcionários da Prefeitura Municipal de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Foi possível observar que o serviço de varrição está sendo realizado com equipamentos
adequados, através dos lutocares, diminuindo desta forma o esforço a ser realizado pelos
funcionários. Porém não foi identificado o uso dos equipamentos de proteção individual
necessários para a realização desta atividade.
Conforme informado pela Prefeitura Municipal de Carazinho, o serviço de varrição
executado pela Caroldo Prestação de Serviços LTDA é realizado conforme cronograma
apresentado na Tabela 73.
Tabela 73 - Cronograma dos serviços de varrição das vias públicas de Carazinho, RS.
Ruas e trechos

Km

Frequência

Horário

Km/mês

Av. Flores da Cunha (entre Trevo da BR
386 e Trevo da BR 285)

10,64

Diária

1

250,04

Canteiros

4,40

1 vez/Semana

4

17,60

Av. Pátria (entre Rua Alferes Rodrigues
e Rua Ipiranga)

3,10

3 vezes/
Semana

2

37,20

Canteiros

1,10

1 vez/ Semana

4

4,40

0,41

3 vezes/
Semana

2

4,92

0,92

Diária

1

21,62

1,11

Diária

1

26,09

1,51

Diária

1

35,49

0,07

Diária

1

1,65

0,73

1 vez/Semana

4

2,92

0,33

1 vez/Semana

4

1,32

1,00

2 vezes/
Semana

3

8,00

1,11

1 vez/Semana

4

4,44

0,90

3 vezes/
Semana

2

10,80

0,12

1 vez/Semana

4

0,48

0,70

1 vez/Semana

4

2,80

0,30

1 vez/Semana

4

1,20

0,20

1 vez/Semana

4

0,80

0,72

1 vez/Semana

4

2,88

0,46

3 vezes/
Semana

2

5,52

Rua Alferes Rodrigues (entre Av. Pátria
e Rua Marechal Floriano)
Rua Bernardo Paz (entre Av. Pátria e
Rua Marechal Floriano)
Rua Pedro Vargas (entre Av. Pátria e
Rua Marechal Floriano)
Rua Alexandre da Motta (entre Av.
Pátria e Rua Marechal Deodoro)
Largo 3 de Outubro (entre Av. Flores da
Cunha e Av. Mauá)
Rua Anchieta (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Iracema)
Rua Leonel Rocha (Entre Av. Flores da
Cunha e Rua Alfredo Scherer)
Rua Eurico Araújo (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Salgado Filho)
Rua Rio Branco (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Paissandú)
Rua São Bento (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Paissandú)
Rua Gen. Sampaio (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Gen. Neto)
Rua Polidoro Albuquerque (entre Av.
Flores da Cunha e Rua Rodrigues Alves)
Rua Presidente Vargas (entre Av. Flores
da Cunha e Rua Rodrigues Alves)
Rua Carlos Barbosa (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Ernesto Alves)
Rua Bento Gonçalves (entre Rua
Venâncio Aires e Rua João Pessoa)
Rua Exp. Claudino Pinheiro (entre Av.
Flores da Cunha e Rua Ernesto Alves)
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Ruas e trechos

Km

Rua 1º de Maio (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Ernesto Alves)
Rua Barão de Antonina (entre Av. Flores
da Cunha e Av. Pátria)
Rua Bispo Laranjeira (entre Av. Flores
da Cunha e Rua Cristóvão Colombo)
Rua Marcílio Dias (entre Av. Flores da
Cunha e Rua Sta. Teresinha)
Rua Ceará (entre Av. Flores da Cunha e
Rua Mato Grosso)
Rua José Antônio Barlette (entre Av.
Flores da Cunha e Rua Pedro Viau)
Rua Marechal Floriano (entre Rua 19 de
Novembro e Rua Antônio Vargas)
Canteiros
Rua Silva Jardim (entre Rua 15
novembro e Rua Alferes Rodrigues)
Rua Itararé (entre Travessa Vidal e Rua
Alexandre da Motta)

0,46
0,94
0,26

Frequência
3 vezes/
Semana
3 vezes/
Semana
2 vezes/
Semana

Horário

Km/mês

2

5,52

2

11,28

3

2,08

1,30

1 vez/Semana

4

5,20

0,50

1 vez/Semana

4

2,00

0,80

1 vez/Semana

4

3,20

2,50

2 vezes/
Semana

3

20,00

1,00

1 vez/Semana

4

4,00

1,00

1 vez/Semana

4

4,00

1,15

1 vez/Semana

4

4,60

TOTAL GERAL

630,00

LEGENDA (HORÁRIOS):
1 – Segunda a Sexta-feira – Manhã e Tarde
Sábados – Manhã
2 – Segunda, Quarta E Sexta-feira – Manhã e Tarde
3 – Terças e Quinta-feira –Manhã e Tarde
4 – Qualquer dia, de Segunda à Sexta-feira – Manhã e tarde
Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

Segundo o contrato, as rotinas propostas na Tabela 73 poderão vir a sofrer variações por
criação de novos logradouros, alterações de atividades econômicas em determinadas regiões,
aumento ou diminuição de trânsito em determinadas vias, formação de novas vilas ou
regularização de alguma já existente, canalização de arroios, pavimentação de vias, realização
de festas populares ou outros eventos em áreas públicas, ou qualquer circunstância que venha
a necessitar intervenção diferenciada por parte da Secretaria de Obras.
No cenário atual, os serviços de varrição não são realizados seguindo o cronograma com
grande precisão, sendo a varrição realizada conforme a demanda, não havendo desta forma um
controle das ruas/trechos onde efetivamente está sendo realizado o serviço.
De acordo com o projeto básico de serviços de limpeza urbana, os serviços de varrição
de retirada de terra e areia não possuem rotina definida, devendo ser executados sempre que
houver acúmulo de terra e areia nas vias públicas, causadas por chuvas ou enxurradas.
O valor contratual do serviço terceirizado foi reajustado em janeiro de 2015 e passou a
ser de R$44,14/km, totalizando um custo mensal de R$27.808,20 pelo serviço de varrição, visto
que são limpos em média 630 km/mês, de acordo com as rotinas apresentadas na Tabela 73.
Até o momento da entrega deste relatório, a Prefeitura Municipal de Carazinho não
possuía fiscal de campo a fim de realizar o controle dos serviços realizados pela contratada.
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Desta forma, o pagamento é realizado com base na quilometragem apresentada no contrato, ou
seja, 630 Km/mês, não havendo acréscimo no pagamento em caso de aumento na demanda,
nem redução no valor apresentado no contrato em caso de parcialidade dos serviços.
A limpeza das vias públicas após a realização de feiras e atividades ao ar livre é realizada
por funcionários da Prefeitura.
Analisando a Figura 142, a qual apresenta as áreas de varrição, é possível afirmar que o
serviço de varrição está sendo realizado apenas na área central do Município.
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Figura 142 - Mapa de serviços de varrição do município de Carazinho, RS.
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2.2.5.2.1.2 Capina e Roçada
Assim como o serviço da varrição, os serviços de capina, roçada, e a pintura do meio
fio também são realizados pela Caroldo Prestação de Serviços Ltda.
A roçada é realizada através de duas máquinas do tipo costal a gasolina, as quais têm a
finalidade de aparar a vegetação rasteira ao longo do meio fio. Toda a vegetação removida é
levada pelo veículo, em sua carroceria estanque e destinado ao aterro sanitário de RSU de
Carazinho.
Os serviços de capina e roçada são realizados mensalmente em cada trecho, onde são
roçados em média 11 km/mês (Tabela 74).
Tabela 74 - Rotina de capina e roçada mecanizada mensal em Carazinho, RS.
Ruas e Trechos

Km

Av. Flores da Cunha

3,18

Av. Pátria

1,13

Rua Marechal Floriano

1,21

Rua Marechal Deodoro

0,20

Rua Silva Jardim

0,43

Rua Charruas

0,30

Rua Ernesto Alves

0,19

Rua Marcílio Dias

0,74

Rua Ceará

0,15

Rua Rio Branco

0,38

Rua Venâncio Aires

0,15

Rua João Neri Domingos

0,20

Rua Antônio José Barlete

0,16

Rua Almirante Tamandaré

0,11

Rua 21 de Abril

0,08

Rua Princesa Isabel

0,10

Rua Goiás

0,14

Extras (a critério da
administração)

2,14

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

A Figura 143 apresenta o mapa das ruas onde o serviço de capina e roçada é realizado.
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Figura 143 - Mapa de serviços de capina e roçada do município de Carazinho, RS.
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O pagamento à contratada é feito por quilômetro linear de via roçada, sendo que em
janeiro de 2015 foi realizado o reajuste de preços previsto no Contrato Nº 269/2011 entre a
Caroldo Prestação de Serviços Ltda. e o Município de Carazinho. O preço passou a ser de R$
1.314,68/km, totalizando uma despesa mensal de R$14.461,48 à Prefeitura Municipal de
Carazinho.
De acordo com o contrato, os serviços de capina e roçada, varrição e pintura de meiofio oscilam entre 0,6 e 1,4 vezes a quantidade prevista, cabendo à Administração Municipal
estipular os quantitativos para o mês seguinte.
Porém, de acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho, não há controle e
fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada.

2.2.5.2.1.3 Podas
O serviço de poda de árvores em vias públicas, praças, canteiros e parques é realizado
pela Prefeitura Municipal de Carazinho e posteriormente os resíduos são destinados ao aterro
de resíduos de poda do Município, localizado na Rodovia BR 285, Km 336, lado Sul de
Carazinho.
Segundo informações apresentadas na Licença de Operação (LO) Nº 054/2015, a área
somente poderá ser utilizada pela Secretaria de Obras do Município para disposição final de
resíduos oriundos de podas, estando proibido o descarte de qualquer outro tipo de resíduo no
local.
A área deverá permanecer isolada, de forma a impedir o descarte de outros tipos de
resíduos por terceiros, bem como impedir ações com risco de incêndio no local. Atualmente,
alterações referentes a operação do aterro de poda vêm sendo realizadas, a fim de cumprir as
condicionantes apresentadas na LO.
Os serviços de poda são executados conforme a necessidade, não existindo um
cronograma ou roteiro pré-determinado para realização dos mesmos. O Município não possui
dados relativos ao volume de resíduos encaminhados ao aterro.
De acordo com o Departamento de Meio Ambiente do Município, podas são realizadas
pelos moradores sem a devida autorização e posteriormente os resíduos são dispostos nas vias
públicas. Com o intuito de alertar a população, campanhas de educação ambiental vêm sendo
realizadas, assim como a fixação de placas informando a proibição de disposição de resíduos
no local. A Figura 144 ilustra um dentre vários locais de implantação das placas informativas
que visam a conscientização da população para não realização da disposição inadequada de
resíduos diversos.
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Figura 144 - Local de implantação de placa para informação e conscientização para correta
disposição de resíduos.

2.2.5.2.1.4 Remoção de cadáveres de animais
A remoção de cadáveres de animais é realizada pela Prefeitura Municipal de Carazinho
quando solicitada pelos moradores e, posteriormente, são destinados ao aterro sanitário do
Município.
Atualmente Carazinho não possui registros do número de animais coletados, nem a
periodicidade em que o serviço é solicitado.

2.2.5.2.1.5 Remoção de veículos abandonados
De acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho, até o momento não foi solicitada
a realização deste serviço no Município.

2.2.5.2.2 Resíduos domiciliares
De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município de
Carazinho, os estabelecimentos que se caracterizam como grandes geradores de resíduos
sólidos urbanos são os mercados, o Hospital e a indústria Parmalat, conforme apresentado no
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Quadro 24. Ressalta-se que os resíduos sólidos gerados pelos estabelecimentos citados, são
aqueles classificados como domésticos, sendo que os demais resíduos produzidos nestes
estabelecimentos têm coleta própria e destino diferente do Aterro Sanitário Municipal.
Quadro 24 - Grandes geradores de resíduos sólidos no município de Carazinho, RS.
Estabelecimento
Quantidade (m3)
Frequência
Destino
Hospital

2

3 vezes/semana

Aterro Sanitário

Mercados

3

Diária

Aterro Sanitário

Indústria NESTLE

20

4 vezes/semana

Aterro Sanitário

Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Carazinho, 2007.

2.2.5.2.2.1 Acondicionamento dos resíduos domiciliares
Os resíduos sólidos domiciliares são acondicionados em contêineres e lixeiras dispersos
pela cidade, sendo de responsabilidade da Prefeitura a aquisição e manutenção dos mesmos.
De acordo com a Prefeitura, a alocação dos contêineres inicialmente passou por
planejamento, porém sua implantação com base no planejamento durou pouco tempo.
Atualmente os contêineres estão dispostos aleatoriamente na cidade, sem um estudo prévio, não
havendo, desta forma, informações quanto à localização precisa dos mesmos na área urbana do
Município.
A fim de identificar as ruas que possuem contêineres, foi realizado um levantamento
com os funcionários públicos responsáveis pela coleta seletiva, e a partir deste levantamento
foi possível a elaboração de um mapa com a região atendida pela coleta dos resíduos via
contêineres (Figura 145).
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Figura 145 - Mapa do roteiro de coleta dos resíduos sólidos em contêineres no município de Carazinho, RS.
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A Figura 146 mostra o modelo dos contêineres utilizados para a coleta seletiva no
Município.
Figura 146 - Contêiner utilizado na coleta seletiva em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

A limpeza interna dos contêineres é realizada diariamente, após a coleta dos resíduos,
por um caminhão próprio para a realização desta atividade. Já a limpeza externa é realizada nas
instalações da Secretaria de Obras, conforme a necessidade, sendo o contêiner sujo substituído
por um limpo.
Nas áreas onde a coleta seletiva não abrange, o acondicionamento dos resíduos sólidos
domiciliares é realizado em lixeiras particulares, normalmente de metal, conforme o exemplo
apresentado Figura 147.
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Figura 147 - Lixeira de metal para acondicionamento dos resíduos solidos domiciliares em
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Observando a Figura 147 pode-se constatar que a lixeira não possui a capacidade
necessária e/ou não há periodicidade de coleta para atender os moradores, acarretando na queda
e no acondicionamento dos resíduos no chão e, consequentemente, na dispersão dos mesmos.
Tal situação é observada com frequência no Município.
As regiões que possuem contêineres, assim como aquelas onde o acondicionamento dos
resíduos sólidos é realizado em lixeiras de metal, é apresentado no mapa da Figura 145, estando
destacadas em azul as ruas que possuem contêineres.
Foi identificada a disposição incorreta de resíduos nos contêineres da coleta seletiva,
mesmo quando presentes os pares (contêiner para resíduo orgânico e contêiner para resíduo
seletivo). A Figura 148 apresenta um contêiner destinado a receber apenas resíduos orgânicos
contendo outros tipos de resíduos.
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Figura 148 - Disposição incorreta de resíduos em um contêiner destinado a receber apenas
resíduos orgânicos.

Fonte: PMSB, 2015.

Nas reuniões públicas realizadas nos bairros, os moradores relataram que a coleta
seletiva parou de funcionar depois da implantação dos contêineres, visto que em muitas ruas
existe apenas um contêiner, deixando desta forma inexequível a separação dos resíduos.
Tal informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal de Carazinho, ao informar que
foram adquiridos, através de licitação, 200 contêineres, sendo 150 para acondicionamento de
resíduos orgânicos e 50 para resíduos seletivo justificando, desta forma, a existência de apenas
um contêiner em algumas ruas.
Ainda em conformidade com informações de técnicos da secretaria de planejamento da
prefeitura municipal de Carazinho, a aquisição e alocação dos contêineres não foi realizada aos
pares em decorrência de seu uso objetivar principalmente tratar da disposição temporária de
resíduos sólidos nas ruas do centro da cidade e apenas estudar em forma de teste preliminar a
opção de implementação da coleta seletiva no município. A ação, portanto, visava eliminar as
consequências do acúmulo de resíduos nas ruas como: a proliferação de vetores e o crescimento
da população de animais de rua.
De acordo com a Secretaria de Obras do Município, atualmente 190 dos 200 contêineres
adquiridos estão nas ruas da cidade, porém, sua localização exata é desconhecida, uma vez que
é alterada sem prévio planejamento tampouco conhecimento dos técnicos da SEPLAM, muitas
vezes em decorrência do mau uso (sobrecarga, descaso e/ou depredação) ou conveniência
(atendimento a demandas específicas).
Os moradores também informaram que observam o descarte incorreto de resíduos da
construção civil nos contêineres destinados à coleta seletiva, demonstrando a falta de
conscientização de alguns moradores referente aos serviços prestados pelo Município, assim
como a carência na separação dos resíduos nas economias para a coleta seletiva. Suspeitam que
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esta deficiência pode estar ocorrendo devido à falta de programas de educação ambiental
contínua no Município.
2.2.5.2.2.1.1 Eco ponto – Política reversa de resíduos especiais
De acordo com a Lei nº 12.305, de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta
e a restituição dos resíduos sólidos, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos
lubrificantes - seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
O município de Carazinho apoia e incentiva campanhas de coleta de resíduos especiais,
como pilhas, através de coletores espalhados em escolas, mercados, prefeitura e empresas,
assim como de eletroeletrônicos, óleo de cozinha e pneus. Salienta-se que os custos que o
Município possui são limitados aos programas de educação ambiental, a divulgação para a
população participar das campanhas e a disponibilização de local para realização das coletas.


Ponto de coleta de pilhas e baterias

De acordo com a Prefeitura, os pontos de coleta de pilhas e baterias foram
estrategicamente escolhidos devido ao grande fluxo de pessoas ou fácil acesso para a população
e empresas, sendo os coletores dispostos no Departamento de Meio Ambiente (DEMA),
Prefeitura Municipal de Carazinho, Câmara Municipal de Vereadores, Biblioteca Pública,
SENAI, mercados e empresas que solicitaram o coletor. A Figura 149 apresenta o coletor
utilizado para o armazenamento das pilhas e baterias.
Figura 149 - Recipiente utilizado para coleta de pilhas e baterias no município de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.
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O recebimento de pilhas e baterias em Carazinho é realizado através do Programa
ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). O programa é uma
iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, que uniram
esforços visando atender à Resolução CONAMA 401/2008.
O projeto teve início em novembro de 2010 com a finalidade de implantar o sistema de
logística reversa e destinação final, após o fim da vida útil das pilhas comuns de zincomanganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias portáteis.
O programa prevê o recebimento das pilhas e baterias portáteis usadas, entregues pelo
consumidor ao comércio e seu encaminhamento, por meio da transportadora GM&C Logística
e Transportes LTDA, à empresa Suzaquim Indústria Química, localizada na região
metropolitana de São Paulo, responsável pela reciclagem e destinação final ambientalmente
adequada desse material.
Os custos do transporte dos materiais recebidos nos postos de recolhimento, bem como
da destinação final, são de responsabilidade das empresas participantes do programa.
Em junho de 2015 a Prefeitura Municipal de Carazinho encaminhou para uma filial da
transportadora GM&C Logística e Transportes LTDA, localizada em Porto Alegre, 300 kg de
pilhas e baterias.


Campanha de coleta de eletroeletrônicos

As campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos ocorrem de três a quatro vezes por
ano na Praça Central Albino Hillebrandt e são apoiadas pelo DEMA, com parceria de empresas
locais e do Grupo de Escoteiros. As empresas responsáveis pela coleta dos resíduos são
diversificadas, sendo que em campanhas anteriores a coleta foi realizada pela AMBE
Gerenciamento de Resíduos Tecnológicos de Caxias do Sul, assim como pela Recycle de Passo
Fundo.
Até o momento da realização deste diagnóstico, no ano de 2015 já haviam sido
realizadas três campanhas de coleta de resíduos eletroeletrônicos no Município. A primeira foi
realizada em março de 2015, quando foram coletadas 10,744 toneladas, e a segunda em abril
quando foram coletadas pela AMBE Gerenciamento de Resíduos Tecnológicos 3,244 toneladas
de resíduos eletroeletrônicos. Ao final da campanha a empresa emite ao Município um
certificado de coleta e destinação dos resíduos, contendo a quantidade de resíduos coletados.
A 3ª Coleta de Lixo Eletrônico deste ano foi realizada no dia 24 de julho e a empresa
contratada para a coleta dos resíduos foi a NATUSOMOS, de Horizontina, RS. Na ocasião
foram coletadas 4,981 toneladas de resíduos eletroeletrônicos, de acordo com dados
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Carazinho.
A Figura 150 apresenta o folder de divulgação da campanha.
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Figura 150 - Folder de divulgação da 3ª Coleta de Lixo Eletrônico de 2015 em Carazinho, RS.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.



Coleta de óleo de cozinha

Em parceria com a empresa FAROS, de Cruzeiro do Sul - RS, é realizada a coleta de
óleo de cozinha usado do município de Carazinho. Este projeto consiste no recolhimento e na
reciclagem do óleo de fritura usado em restaurantes, bares, lanchonetes e cozinhas industriais.
Até a entrega final deste relatório, 27 estabelecimentos de Carazinho estavam
cadastrados e participando deste projeto. Aos estabelecimentos participantes, a FAROS fornece
recipientes apropriados para o depósito do óleo usado.
O óleo gerado é recolhido mensalmente pela FAROS e destinado à reciclagem para
fabricação de novos produtos. De acordo com registros repassados pela Prefeitura Municipal
de Carazinho, no mês de maio de 2015 foram coletados 4.604 litros, em junho 2.372 litros, e
em julho 2.992 litros de óleo usado dos 27 estabelecimentos participantes do projeto.


Ponto de coleta de pneus

O Município possui um centro de coleta de pneus, localizado junto à Secretaria de Obras
da Prefeitura Municipal de Carazinho, na Rua Lourival, nº 276, Bairro Vila Rica.
Os resíduos são acondicionados em um ambiente fechado, a fim de evitar o acúmulo de
água e consequente proliferação de vetores. A Figura 151 apresenta o acondicionamento dos
pneus.
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Figura 151 - Armazenamento de pneus no Centro de Coleta de Pneus de Carazinho - RS.

Fonte: PMSB, 2015.

A partir de levantamentos de dados referentes ao tema, pode-se verificar que a campanha
está funcionando com excelência no município, visto que atualmente os geradores possuem um
local para acondicionamento. Posteriormente os pneus são coletados pela Associação
RECICLANIP de São Paulo e destinados para tratamento e reuso adequado, evitando a
disposição inadequada no meio ambiente.
O convênio de cooperação mútua entre o município de Carazinho e a Associação
RECICLANIP foi firmado em abril de 2009, tendo como objetivo desenvolver ações conjuntas
e integradas, visando a proteção do meio ambiente através da destinação ambientalmente
adequada dos pneus inservíveis.
É de responsabilidade do Município a comunicação e estimulação da população local
ao cumprimento do objeto do presente convênio. Compete à Secretaria de Obras, Secretaria de
Meio Ambiente e Secretaria da Saúde – Vigilância Sanitária, a fiscalização e supervisão das
atividades previstas no convênio, visando sempre mantê-las em estrita consonância com a
legislação ambiental pertinente.
Compete à RECICLANIP retirar os pneus inservíveis que se encontram no Ponto de
Coleta de Pneus, dando-lhes destinação ambientalmente adequada, nos termos da legislação
vigente, em particular a Resolução 258/99 do CONAMA, bem como informar ao Município,
mensalmente, a quantidade de pneus retirados do Ponto de Coleta de Pneus e encaminhados à
destinação.
Atualmente 26 empresas utilizam o Eco ponto, de acordo com o cadastro realizado pelo
Departamento de Meio Ambiente. A relação das empresas é apresentada no Quadro 25.
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Quadro 25 - Empresas cadastradas que utilizam o Eco-ponto de pneus de Carazinho, RS.
EMPRESAS QUE UTILIZAM O ECO-PONTO
Alemão Pneus

Borracharia do Palmeira

NF Pneus

Arena Rodas

Borracharia dos Amigos

Pereira Pneus

Auto Center Pneus

Borracharia GK

Romano Guerra

Bellenzier Pneus

Borracharia São Bento

R V Máquinas e Veículos

Borracharia Avenida

Borracharia Xavier

Siqueira Pneus

Borracharia Borghetti

Cavol Pneus

Só Parceria

Borracharia Camargo

Carazinho Veículos Ltda

Sucata Floresta

Borracharia Central

Lopestur

Tele Entulho Tombini

Borracharia do Aristeu

LS Automotivo

Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 2015.

Em 2014 foram coletados em média 750 pneus/mês; já em 2015 a média mensal é de
867 pneus.
Os custos que o Município possui com esta atividade são referentes à manutenção das
condições do local de recebimento e armazenamento dos pneus, e em eventuais programas de
estimulação da população para destinação correta de pneus. Visto que a RECICLANIP é uma
entidade sem fins lucrativos, não realiza a compra dos pneus.
Uma dificuldade encontrada pelos moradores de Carazinho é referente ao descarte de
lâmpadas fluorescentes e móveis, visto que atualmente no Município não possui pontos de
coleta para que os moradores possam entregar esses resíduos para posterior disposição
adequada. Isso acaba acarretando alteração de áreas, com risco de contaminação decorrente da
quebra de lâmpadas e da destinação de móveis em terrenos privados e recursos hídricos.
De acordo com informações obtidas junto à Prefeitura Municipal de Carazinho, os
moradores são orientados a desmontar os móveis, podendo assim ser utilizada a madeira e os
demais materiais, como plásticos e espumas, ser descartados nas lixeiras destinadas à coleta dos
RSU.

2.2.5.2.2.2 Coleta e transporte dos resíduos domiciliares
A área de abrangência da coleta é 100% da zona urbana, sendo de frequência diária no
centro da cidade e três vezes por semana, nos bairros.
A coleta porta a porta é realizada pela Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental
Ltda. A coleta dos resíduos dos contêineres, assim como a coleta dos resíduos sólidos
domiciliares gerados em cemitérios, funerárias, rodoviária e no aeroclube é realizada pela
Prefeitura Municipal de Carazinho.
Observa-se que há sobreposição no roteiro de coleta realizado pela Engesa e pela
Prefeitura Municipal de Carazinho (Figura 152), visto que em algumas regiões o
acondicionamento dos resíduos é realizado tanto nos contêineres como em lixeiras de metal.
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Figura 152 - Sobreposição no roteiro de coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa terceirizada e pela Prefeitura Municipal de Carazinho.
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2.2.5.2.2.2.1 Coleta convencional
Desde 2012 a empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. é responsável
pela coleta porta a porta dos resíduos sólidos domiciliares do município, assim como o
transporte até o Aterro Sanitário de Carazinho, estando o contrato firmado até dezembro de
2015.
O serviço de coleta é realizado por meio de quatro caminhões compactadores, com
capacidade mínima de 15 m³ de resíduos compactados, e um caminhão reserva.
Um caminhão compactador de 15 m³ possui capacidade para carregar aproximadamente
nove toneladas de resíduos sólidos. Desta forma, levando em consideração que são gerados em
média 39 t/dia em Carazinho, de acordo com o levantamento realizado em setembro de 2015, é
possível afirmar que a frota de veículos existente é suficiente para atender a coleta dos resíduos
gerados no Município.
A Tabela 75 apresenta os registros das cargas de resíduos sólidos destinados ao aterro
sanitário de Carazinho, assim como a média de resíduos transportados pelos caminhões da
Engesa. Os dados demonstram que cada caminhão transporta em média 5.690 kg, possuindo
ainda uma disponibilidade de carregar mais 3.310 kg.
Levando em consideração o volume de resíduo gerado nas regiões atendidas pela
Engesa, assim como a capacidade de armazenamento dos caminhões compactadores que a
empresa utiliza e o horário de coleta destes (aproximadamente entre 06:00h e 13:30 h – segundo
pesagens realizadas), é possível afirmar que dois caminhões seriam suficientes para realizar a
coleta no município de Carazinho. Porém, para ser possível a realização da coleta apenas por
dois caminhões seria necessário otimizar o processo através, por exemplo, da ampliação dos
horários de coleta (possivelmente 8 horas dia) e definição de rotas para estas.
Vale destacar que a otimização do processo dependeria da utilização dos dois caminhões
por aproximadamente 8 horas/dia durante todos os dias da semana, ou seja, visando alternar o
uso de caminhões poderia ser indicado o uso de quatro caminhões, ou pelo menos um caminhão
reserva.
Tabela 75 - Quantidade de resíduos transportados pelos caminhões da Engesa.
Média de resíduo
Registros das cargas de resíduos destinadas ao aterro (kg) transportado por
caminhão (kg)
Segunda-feira
(14/09/2015)

6.890

-

6.800

7.400

5.160

-

6.563

Terça-feira
(15/09/2015)

9.150

-

4.900

7.970

8.830

-

7.713

Quarta-feira
(16/09/2015)

5.170

-

4.420

3.040

3.440

3.960

4.006

Quinta-feira
(10/09/2015)

4.740

6.740

6.320

4.350

7.370

-

5.904

Sexta-feira
(11/09/2015)

-

-

4.850

6.160

3.920

-

4.977

321

Registros das cargas de resíduos destinadas ao aterro (kg)
Sábado

-

-

4.850

6.160

3.920

-

Média de resíduo
transportado por
caminhão (kg)
4.977

Fonte: PMSB, 2015.

A Figura 153 apresenta o caminhão compactador utilizado atualmente pela empresa
Engesa na área urbana do Município.

Figura 153 - Caminhão compactador utilizado na área urbana para coleta dos resíduos
domiciliares de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

De acordo com informações repassadas pela empresa Engesa, a limpeza dos caminhões
é realizada todas as sextas-feiras em um posto de combustíveis localizado no Município.
As equipes de coleta são compostas por um motorista e quatro coletores para cada
veículo.
De acordo com o Fiscal de Contrato, todos os bairros que ficam a leste da Av. Flores da
Cunha, compreendendo a faixa que inicia no Bairro Oriental e se estende até o Bairro Ouro
Preto, têm recolhimento do lixo nas segundas, quartas e sextas-feiras, com início às 06:00.
Nestes mesmos dias também é recolhido o lixo dos Distritos Industriais.
Os bairros que compreendem o lado oeste da Av. Flores da Cunha, desde o Bairro São
Lucas até o Bairro Cantares, incluindo todos os demais que pertencem a esta faixa, têm o lixo
recolhido nas terças, quintas e sábados, com início da coleta às 06:00.
O roteiro acima descrito está apresentado no Quadro 26.
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Quadro 26 - Roteiro da coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa Engesa em
Carazinho, RS.
Segundas, Quartas e Sextas
Terças, Quintas e Sábados
BAIRROS
BAIRROS
Oriental

São Lucas

Lindóia

Loeff

Camaquã

Hípica

Dea

Boa Vista

Fábio

Braganholo

São Pedro

Sassi

Princesa

São João

São Miguel

Aurora

Santo Antônio

Broecker

Medianeira

Centro

Alvorada

Central

Sommer

Conceição

Vila Rica

Dileta

Laranjal

Operária

Vargas

São Jorge

Lilia

Pádua

Fey

Winckler

Glória

Santa Terezinha

Esperança

Brandina

Cantares

Ouro Preto

Floresta

Aeroclube

Nova Ouro Preto

Filadélfia

Alegre

Distrito Industrial

Nossa Sra. Aparecida

São Sebastião

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

Quanto ao roteiro apresentado, denotou-se alteração em relação a um antigo roteiro
elaborado e disponibilizado pela secretaria de planejamento do município. Porém, atualmente
não é possível se afirmar que o roteiro ora implementado seja impróprio ou ineficiente, uma
vez que não existe canal de reclamações, tampouco cadastro destas.
As rotas realizadas pela Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda. para a coleta
dos resíduos sólidos do município, foram traçadas em planta da malha urbana do município de
Carazinho, a partir dos registros dos GPS de dois caminhões da empresa que realiza a coleta.
Estes registros são apresentados em um site terceirizado pela empresa, podendo ser acessados
pela contratante a partir da senha disponibilizada pela contratada.
O roteiro realizado pela Engesa está apresentado na Figura 154 e na Figura 155.
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Figura 154 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras pela empresa Engesa em Carazinho, RS.
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Figura 155 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas terças, quintas e sábados pela empresa Engesa em Carazinho, RS.
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Devido ao fato de que foram obtidos registros de rastreamento de apenas dois caminhões
do total de quatro que realizam a coleta, a Figura 154 e a Figura 155 podem apresentar falta de
informação sobre a coleta em alguns bairros. Porém, a informação advinda do contrato,
prefeitura e da empresa que realiza a coleta é que 100% da área urbana do município é atendida
pela coleta de RSU.
Os roteiros obtidos demonstram que a empresa contratada vem realizando a coleta dos
RSU nas segundas, quartas e sextas-feiras nos bairros que ficam a leste da Av. Flores da Cunha,
e nas terças, quintas e sábados nos bairros localizados a oeste da Avenida. No entanto a coleta
não é realizada a partir de rotas definidas, consequentemente o horário de coleta não coincide
entre os diversos dias da semana, provocando frustração na população e por vezes gerando
problemas de acúmulo indevido de lixo nas ruas do município.
Porém, como as informações disponíveis se referem a apenas dois dos quatro caminhões
da frota, não foi possível estimar a real eficácia da prestação do serviço.
De forma preliminar pode-se afirmar que o mapa de rastreamento denota possibilidade
de melhorias nos roteiros de coleta dos caminhões analisados, uma vez que há sobreposição de
nos fluxos de trabalho dos veículos. Ademais a definição de rota viria a beneficiar a população,
uma vez que esta traria consequentemente uniformidade nos horários de passagem dos
caminhões.
Ademais, foi verificado que mensalmente é pago o valor de R$ 78.200,14 à Engesa
Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda., pela responsabilidade na coleta e transporte dos
resíduos domiciliares até o aterro sanitário municipal de Carazinho. De acordo com o contrato
o valor pago refere-se a coleta e transporte de 960 toneladas/mês, representando um custo de
R$81,46/tonelada. Porém de acordo com o levantamento realizado em setembro de 2015, são
coletados em média 22.752 Kg/dia, totalizando 682,56 toneladas/mês, e com máximo diário de
24.780 kg/dia, totalizando 743.400 toneladas/mês, desta forma denota-se que possivelmente há
uma super estimativa ao se considerar 960 toneladas/mês no contrato.
Na busca pela discussão quanto a comparação do custo da prestação do serviço pela
Engesa, verificou-se grande dificuldade em se determinar se o valor pago pelo transporte por
tonelada de (R$81,46/tonelada), é maior/menor melhor/pior em consideração a outros
municípios, visto que o custo médio do serviço de coleta e transporte de RSU é bastante
diversificado. Por exemplo, de acordo com o SNIS 2010, o município de Bagé tem um custo
de R$55,39/tonelada, Bento Gonçalves R$69,45/tonelada, Cachoeirinha R$184,77/tonelada já
Caxias do Sul possui um custo de R$165,24/tonelada. A variação muitas vezes se dá devido a
distância percorrida por cada empresa até o destino final, dado poucas vezes disponível.
Ademais um estudo da FUNDACE (2011), em que foram analisados pelo menos 13
municípios do Rio Grande do Sul, relata que embasado nas informações disponíveis no SNIS
(2011), a média do valor pago para prestação do serviço é de R$102,61/tonelada, com máximo
chegando a R$187,77/tonelada e mínimo de R$55,39/tonelada. Isto também denota a
fragilidade dos municípios na contratação de serviços terceirizados.
Além disto, atualmente a prefeitura não tem responsabilidade tampouco poder de gerir
diretamente as rotas de coleta dos resíduos sólidos dos bairros em decorrência do procedimento
não estar previsto no contrato de prestação dos serviços.
De qualquer forma, identifica-se possibilidade de argumentação pelo poder público,
para com a contratada quanto a uniformidade de horários de coleta e consequentemente das
rotas destas.
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2.2.5.2.2.2.2 Coleta conteinerizada
Em 25 de outubro de 2011 foi criada a Lei Municipal Nº 7.432 que dispõe sobre a
obrigatoriedade dos condomínios residenciais, prédios de apartamentos, estabelecimentos
comerciais e industriais, órgãos públicos e autarquias implantarem processo de coleta seletiva
de lixo no âmbito do município de Carazinho. Atualmente esta Lei Municipal não está sendo
fiscalizada.
A campanha de coleta seletiva teve início em maio de 2013 com parceria entre a
FUNDETEC (Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho) e Tetra Pak. A divulgação
da campanha foi realizada através de folders que continham informações de como a população
deve proceder para separar o lixo orgânico do reciclável, além de palestras escolares.
Porém, conforme exposto por moradores em reuniões realizadas nos bairros, a coleta
seletiva não está tendo êxito devido à má distribuição dos contêineres, visto que em muitas ruas
existem apenas um contêiner, deixando desta forma inexequível a separação do lixo e
consequentemente a coleta seletiva. Atualmente, portanto, a coleta dos resíduos dos contêineres
não é realizada com intuito de segregação dos materiais, sendo que ambos os contêineres são
direcionados diretamente a célula do aterro, também devido a não operação da esteira de
triagem. De qualquer maneira, tem-se ciência de que há separação por parte de uma parcela da
população carazinhense e que esta separação é extremamente útil se considerada a segregação
realizada por catadores alocados no aterro sanitário e/ou que catam nas ruas.
A coleta de resíduos recicláveis é realizada pela Prefeitura Municipal de Carazinho
através de dois caminhões com capacidade para 25 m³, de segunda a sábado das 08:00 às 12:00.
Cada equipe de trabalho é composta por um motorista e dois coletores para cada veículo.
Ressalta-se que a coleta dos resíduos recicláveis e orgânicos é realizado pelo mesmo
caminhão, fazendo com que muitos moradores interrompessem a separação dos resíduos em
suas casas, sendo este mais um dos motivos apontados pelos munícipes para a coleta seletiva
não estar funcionando no município.
A quantidade de resíduos transportados pelos caminhões compactadores, de acordo com
o levantamento realizado em setembro de 2015, faz-se apresentado na Tabela 76.
Tabela 76 - Média de resíduos transportados pelos caminhões compactadores da Prefeitura
Municipal de Carazinho.
Média de resíduo
Registros das cargas de resíduos
transportado por
destinadas ao aterro (kg)
caminhão (kg)
Segunda-feira (14/09/2015)

7.820

10.490

7.850

8.160

8.580

Terça-feira (15/09/2015)

7.720

6.670

-

-

7.195

Quarta-feira (16/09/2015)

7.180

6.220

-

-

6.700

Quinta-feira (10/09/2015)

9.090

1.870

-

-

5.480

Sexta-feira (11/09/2015)

6.900

5.680

-

-

6.290

Sábado

6.900

5.680

-

-

6.290

Fonte: PMSB, 2015.
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De acordo com as informações apresentadas na Tabela 76, pode-se constatar que os
caminhões estão transportando em média 6.750 Kg de resíduos, quando poderiam estar
transportando 15.000 Kg de acordo com a literatura. Porém, é necessário realizar duas viagens
ao aterro sanitário visto que a geração de resíduos supera a capacidade de 15 toneladas na
maioria dos dias.
A Figura 156 apresenta o caminhão utilizado na coleta dos contêineres.
Figura 156 - Caminhão basculante utilizado na coleta conteinerizada dos residuos da zona
central de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

A limpeza dos caminhões é realizada em um posto de combustíveis localizado no
Município.
Com o intuito de identificar as ruas onde haviam sido alocados os contêineres no
município, foi realizado o reconhecimento do roteiro de coleta juntamente com os funcionários
públicos responsáveis pela coleta seletiva em Carazinho.
A partir dessa análise foi possível elaborar o mapa com as ruas onde a coleta
conteinerizada é realizada e, consequentemente, a localização dos contêineres, dentro da malha
urbana do município (Figura 157).
Pelo fato da coleta seletiva não estar funcionando no município, os resíduos sólidos
coletados nos contêineres estão sendo destinados em sua totalidade ao aterro sanitário, onde são
separados por uma cooperativa de catadores e posteriormente comercializados, demais
informações referentes a comercialização dos resíduos recicláveis é apresentado no item
2.2.5.2.2.3.2.1Catadores de resíduos recicláveis.
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Figura 157 - Rota da coleta setletiva dos resíduos dos contêineres na área urbana do município de Carazinho, RS.
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2.2.5.2.2.3 Destino final
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, a destinação final ambientalmente adequada, inclui a reutilização, a reciclagem, a
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas
pelos órgãos competentes, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
2.2.5.2.2.3.1 Compostagem
Com a compostagem, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis podem ter seu
volume diminuído ou ser transformados em “composto orgânico” (fertilizante e condicionador
do solo), sob controle e monitoramento sistemáticos. Os resíduos provenientes da poda de
árvores e gramados e fração orgânica resultante de um processo de separação em unidades de
triagem ou coleta diferenciada são compostáveis (SNIS, 2008).
O município de Carazinho não possui usina de compostagem. Desta forma, os resíduos
provenientes da poda de árvores são destinados ao aterro de poda. Quanto aos resíduos
orgânicos domiciliares, devido à ineficiência da coleta seletiva no município, não é possível a
realização da compostagem dos mesmos.
2.2.5.2.2.3.2 Reciclagem
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010, a reciclagem é um processo de transformação dos
resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições
e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.
Ao destinar materiais recicláveis para os aterros temos um desperdício de matéria prima
e energia, sem considerar o trabalho e a renda que seriam propiciados por um sistema de
reciclagem.
Em virtude da coleta seletiva não estar funcionando e a central de triagem estar
inoperante, no município de Carazinho os resíduos que são enviados para reciclagem são
devidos ao trabalho realizado pelos catadores que realizam a triagem dos resíduos recicláveis
presentes em contêineres, lixeiras e até mesmo no Aterro Sanitário.
2.2.5.2.2.3.2.1 Catadores de resíduos recicláveis
Através de levantamentos in loco e informações fornecidas pelo CRAS Ouro Preto e
Floresta, foram identificados cerca de 62 catadores de resíduos recicláveis em Carazinho. A
grande maioria dos catadores trabalham de forma autônoma, uma vez que foram identificadas
apenas duas entidades de catadores formalizadas no município, a saber: Associação dos
papeleiros; e Associação de Catadores do Aterro Sanitários Municipal.
De acordo com os catadores de ambas associações assim como alguns autônomos
entrevistados, a maioria dos resíduos é comercializada com a Sucata Soledade, a qual realiza a
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compra de papelão e plástico, e com a Sucata Floresta que realiza a compra de metais. Na
sequência é apresentada a situação dos catadores identificados em Carazinho.
A entidade de catadores denominada “Associação de Papeleiros”, devidamente
formalizada, possui atualmente oito associados que realizam a coleta de resíduos recicláveis
(papel, plástico e latas de alumínio) nas lixeiras e contêineres.
Com o auxílio de duas camionetes, os catadores transportam os resíduos coletados para
a Associação a fim de realizar a triagem e prensagem dos mesmos e, por fim, comercializam
para empresas recicladoras da região.
De acordo com informações disponibilizadas pela entidade, existem catadores que não
são associados, mas que realizam a venda dos resíduos coletados para a Associação.
A Figura 158 apresenta uma vista do pavilhão da Associação de Papeleiros de
Carazinho.
Figura 158 - Associação de Papeleiros de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

A comercialização dos resíduos coletados é realizada todas as sextas-feiras. Na Tabela
77 são apresentados os registros disponibilizados pela Associação de Papeleiros, contendo a
relação do volume comercializado pela em 2015, assim como o valor arrecadado.
Tabela 77 - Quantidade de resíduos sólidos comercializados pela Associação de Papeleiros de
Carazinho em 2015 e valores arrecadados.
Quantidade de resíduos
Mês
Valor arrecadado
comercializados (kg)
Janeiro
19.200
R$7.528,00
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Fevereiro

Quantidade de resíduos
comercializados (kg)
24.848

Março

24.408

R$10.368,00

Abril

26.320

R$11.100,00

Maio

25.000

R$11.364,00

Junho

28.028

R$12.036,00

Julho

22.468

R$10.052,00

Agosto

23.248

R$9.976,00

Setembro

26.488

R$11.672,00

Mês

Valor arrecadado
R$10.332,00

Fonte: Associação de Papeleiros, 2015.

De acordo com as informações apresentadas na Tabela 77, a Associação de Papeleiros
coleta em média 24 t/mês de resíduos sólidos recicláveis no município de Carazinho. Levando
em consideração que oito catadores fazem parte da Associação, a renda mensal é de
aproximadamente R$1.300,00 por catador.
Quando se tratando da associação de catadores do aterro sanitário, identificou-se que
esta é composta por cerca de 20 pessoas, que realizam a coleta de resíduos de garrafas PET no
aterro. Informam uma renda mensal de aproximadamente R$1.000,00/pessoa através da
comercialização destes resíduos. Estes catadores não possuem equipamentos, como esteira,
balança ou prensa para auxiliar no trabalho. Entretanto, a triagem dos resíduos no aterro é
realizada com a utilização de botas e luvas, conforme apresentado na Figura 159 e na Figura
160.
Por fim, informa-se que segundo informações da prefeitura municipal de Carazinho está
em fase de projeto a nova usina de triagem a ser implementada no aterro, sendo que esta sim
contará com nova esteira de triagem passível de uso por estes catadores.
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Figura 159 – Catadores que atuam no Aterro Sanitário de Carazinho, mostrando uso parcial de
equipamentos de proteção individual.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 160 - Catador realizando a triagem no Aterro Sanitário de Carazinho, utilizando luvas.

Fonte: PMSB, 2015.
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No Bairro Esperança reside uma família composta por três pessoas que trabalham com
a coleta de resíduos recicláveis em contêineres e lixeiras do Município, com o auxílio de uma
camionete para o transporte dos resíduos coletados. A triagem dos resíduos é realizada em um
anexo coberto ao lado de sua residência, conforme apresentado na Figura 161. O resíduo não
aproveitado na triagem é devolvido aos contêineres. O entorno é mantido limpo e não há
reclamações por parte dos vizinhos.
Figura 161 - Armazenamento de resíduos coletados, na residência de uma família de
catadores do Bairro Esperança de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O meio utilizado pelos catadores de rua para o transporte dos materiais recicláveis é o
carrinho com tração humana (próprio catador).
A Figura 162 apresenta um catador entrevistado em uma das visitas realizadas ao
Município para levantamento de dados. O mesmo relatou que trabalha há seis anos com a coleta
de resíduos recicláveis em Carazinho e possui uma renda de aproximadamente R$360,00/mês
com a venda dos resíduos coletados.
De acordo com o catador, falta incentivo para criação de cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, a fim de possibilitar melhores
condições de trabalho, eficiência na separação e coleta e consequentemente maior renda.
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Figura 162 - Catador realizando a coleta de resíduos recicláveis em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Foi realizado contato com as empresas citadas pelos catadores, responsáveis pela
compra dos resíduos, a fim de levantar dados quanto ao volume de resíduos coletados, assim
como o número de catadores independentes no Município. Porém, até a entrega final deste
relatório não foi obtido retorno das mesmas.
O Município possui Centros de Referências de Assistência Social (CRAS), onde são
realizados programas socioassistênciais para as famílias que trabalham com a coleta de
resíduos.
De acordo com informações repassadas pelo CRAS Floresta, atualmente 15 famílias são
acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) neste CRAS.
Foi ressaltado que cinco famílias que residem na Rua Caçapava foram beneficiadas com
unidade habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em convênio com o Departamento
de Habitação da Prefeitura Municipal de Carazinho. Além disso, algumas famílias recebem o
benefício temporário de alimentação. Já a equipe técnica do CRAS Ouro Preto possui 15
catadores cadastrados, com os quais realiza trabalhos sociais.

2.2.5.2.2.4 Disposição final
2.2.5.2.2.4.1 Aterro Sanitário
O município de Carazinho possui um aterro sanitário localizado no Distrito de São
Bento, zona rural, conforme Licença de Operação Nº 7681/2010, que opera desde o ano de
1999. O aterro foi projetado para ter uma vida útil de 19 anos e um volume útil de 300.000 m².
A localização, um detalhe desta e a situação do aterro são apresentadas respectivamente na
Figura 163, Figura 164 e na Figura 165.
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Figura 163 - Mapa de localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 164 - Mapa de detalhe da localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 165 - Situação do Aterro Sanitário de Carazinho, RS em 2013.
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No ano de 2013, a quantidade de resíduos sólidos recebidos foi de 10.795,30 toneladas
(SNIS, 2013), salientando que são dispostos no aterro apenas os resíduos sólidos gerados no
município de Carazinho.
Os resíduos sólidos dispostos no aterro tem como origem as residências dos munícipes,
os estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade, sendo recolhidos pelo sistema de coleta
regular. Além destes, são coletados também os resíduos de limpeza urbana provenientes da
varrição, capina e roçada.
As informações quanto às condições do aterro sanitário foram obtidas através do projeto
de readequação do aterro sanitário, da Licença de Operação e de visitas técnicas.
O projeto original do aterro sanitário foi elaborado em dezembro de 1997, contando com
a Licença Prévia Nº 0827/97, a Licença de Instalação Nº 0223/98 e primeira Licença de
Operação Nº 2406/99.
No período de 1999 a 2009 os resíduos sólidos domiciliares do município de Carazinho
foram dispostos no Aterro Sanitário Municipal em célula aberta, com as licenças emitidas pela
FEPAM, LO Nº 2406/99, LO Nº 3157/2001 e LO Nº 4758/2006. Após a destinação dos resíduos
sólidos domésticos municipais para célula aberta por 10 anos consecutivos, esta esgotou sua
capacidade.
Porém, a partir de estudos apresentados em 2010 pela empresa GSA Saneamento
Ambiental e Resíduos Sólidos, no Projeto Básico de Readequação do Aterro Sanitário, a LO Nº
7681/2010 foi emitida com a autorização de utilização da célula encerrada até a cota de 54
metros, numa altura total de 17 metros, conforme projeto original, LI Nº 0223/98, sendo então
prevista uma vida útil de mais 2,5 anos. Desta forma, atualmente os resíduos sólidos são
depositados na porção superior da célula, conforme mostra a Figura 166.
Figura 166 - Disposição dos resíduos sólidos na porção superior da célula do Aterro Sanitário de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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No entanto, considerando o Projeto Básico de Readequação do Aterro Sanitário e a LO
nº 7681/2010, supõem-se que a vida útil da célula licenciada já tenha se esgotado, sendo que
era prevista uma vida útil de mais 2,5 anos (LO nº 7681/2010) e já se passaram 5 anos.
Tal informação é confirmada pelos dados extraídos do levantamento topográfico
apresentado no projeto de cobertura e drenagem superficial, realizado em julho de 2015,
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Carazinho, ao informar que a altura média do
aterro é de 24 metros.
Adicionalmente informa-se que a contratada está elaborando para apresentação junto ao
relatório do prognóstico, um estudo para avaliação das possibilidades de destinação final para
os resíduos sólidos de Carazinho. Neste estudo toma-se por base inicialmente apenas duas
propostas, sendo a de destinação para aterro privado e a de execução da nova célula já projetada.
Porém, não se descarta a possibilidade de estudo futuro por parte da prefeitura municipal para
avaliação da possibilidade de se gerir uma estrutura consorciada entre os municípios do entorno
de Carazinho.
De acordo com a LO, para o sistema de drenagem dos gases, os drenos devem estar
instalados numa profundidade de 4 metros dentro da massa de resíduos já disposta no local,
preenchidos com brita nº 5, na parte superior compostos por tubo de PVC 12’’ com
espaçamento entre os drenos de 20 metros. Conectado aos drenos, possuiriam um tubo de ferro
fundido de 4’’ onde seria realizada a queima dos gases por meio de um flair.
A Figura 167 apresenta uma seção aparente do sistema de drenagem de gases.
Figura 167 - Sistema de drenagem dos gases produzidos no Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

No projeto de readequação do aterro sanitário, elaborado em 2010, foi prevista a
remoção da camada de cobertura da célula até atingir o lixo anteriormente aterrado, formando
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uma vala com 1,0 metro de largura, para que o chorume gerado pelo resíduo que será depositado
na célula escoasse até o sistema de tratamento, sendo esta vala forrada com Geotêxtil Bidim e
preenchida com brita nº 4. Porém, o projeto não foi executado com excelência, o que faz com
que parte do chorume escoe fora do sistema de tratamento (Figura 168).

Figura 168 - Escoamento superficial do chorume produzido no Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

O sistema de tratamento do lixiviado é composto por um tanque anaeróbio (equalizador)
e três lagoas facultativas, todas dispostas em série (Figura 169). As lagoas facultativas são
impermeabilizadas com argila compactada e atualmente encontram-se em operação.
Após o tratamento, o efluente é lançado em um afluente do Arroio Passo da Areia,
situado a 900 metros da área do aterro.
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Figura 169 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

No sistema de tratamento de lixiviados foram definidos dois pontos de amostragem: um
na entrada do sistema, tanque de equalização e outro na saída da terceira lagoa facultativa que
visa avaliar a eficiência do sistema.
Para determinação e controle da qualidade da água do lençol freático, foram instalados
três piezômetros a jusante e um a montante da área, que serve como testemunha. A Figura 170
apresenta a localização dos piezômetros.
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Figura 170 - Localização dos piezômetros no Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: GSA Engenharia LTDA, Projeto de readequação do aterro sanitário para renovação da LO, 2010.
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O Quadro 27 apresenta os parâmetros a serem analisados e a frequência de amostragem
de acordo com a LO.
Quadro 27 - Parâmetros a serem analizados no Aterro Sanitário de Carazinho e respectiva
frequência de amostragem.
Frequência
Parâmetros

Entrada do
sistema de
tratamento

Saída do
sistema de
tratamento

Piezômetro
01 (jusante)

Piezômetro
02 (jusante)

Piezômetro
03 (jusante)

Piezômetro
04
(montante)

pH
DBO5

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

DQO

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Fósforo Total

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Nitrogênio
Kjedhal
Sólidos
sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Coliformes
fecais
Coliformes
totais

Fonte: Projeto de readequação do aterro sanitário para renovação da LO, 2010.

Conforme mencionado anteriormente, foram instalados no Aterro Sanitário de
Carazinho três piezômetros a jusante e um a montante da área, para a determinação e controle
da qualidade da água do lençol freático.
Em conformidade à solicitação da Licença de Operação 7651/2010, análises foram
realizados pelo Laboratório GREEN LAB – Análises Químicas e Toxicológicas. A partir dos
documentos apresentados pelo laboratório, foram elaboradas tabelas (Tabela 78 à Tabela 85)
comparando os resultados das análises coletadas no mesmo dia, nos piezômetros a jusante, ou
seja, P01, P02 e P03 com o piezômetro a montante (P04) que serve como testemunha, a fim de
analisar prováveis alterações na qualidade da água do lençol freático decorrente do aterro
sanitário.
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Tabela 78 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 05/03/2012 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
05/03/2012
Parâmetro

Unidade

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

DBO

mg DBO5/L

2,00

1

-

-

-

-

DQO

mg O2/L

6,00

9

9,00

9,00

10,00

6,00

Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

mg P/L

0,011

105

0,008

< 0,001

0,13

0,043

mg NH3N/L

0,050

110

1,28

6,43

1,75

0,79

mg N/L

0,050

109

1,75

7,4

2,92

1,86

-

-

98

4,68

5,44

5,92

6,27

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

0,33

< 0,10

mg /L

2,00

27

4,00

4,00

24,00

4,00

L.Q. - Limite de Quantificação M: Método de Referência
Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.

Tabela 79 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 31/08/2012 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
31/08/2012
Parâmetro

DBO
DQO
Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade
mg
DBO5/L
mg O2/L

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

2,00

1

2,00

2,00

3,00

2,00

6,00

9

8,00

6,00

10,00

7,00

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

0,009

0,002

0,094

0,021

0,050

110

0,76

4,40

0,99

0,67

mg N/L

0,050

109

0,6

5,42

1,05

0,96

-

-

98

4,71

4,58

6,06

6,52

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

mg /L

2,00

27

3,00

4,00

3,00

3,00

L.Q. - Limite de Quantificação
Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria LTDA Ltda., 2015.
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M: Método de Referência

Tabela 80 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 22/02/2013 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
22/02/2013
Parâmetro

Unidade

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

DBO

mg DBO5/L

2,00

1

< 2,00

4,00

4,00

< 2,00

DQO

mg O2/L

6,00

9

< 6,00

15,00

12,00

< 6,00

Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

mg P/L

0,011

105

0,01

0,001

0,22

0,015

mg NH3N/L

0,050

110

1,46

1,62

0,48

0,33

mg N/L

0,050

109

1,14

3,09

1,09

1,15

-

-

98

5,75

5,21

6,10

6,48

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

0,60

< 0,10

mg /L

2,00

27

11,00

< 2,00

13,00

9,00

L.Q. - Limite de Quantificação

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.

Tabela 81 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 25/07/2013 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.

Parâmetro

Unidade

LQ

M
P01

25/07/2013
Piezômetros
P02
P03

P04

DBO

mg
DBO5/L

2,00

1

< 2,00

7,00

3,00

< 2,00

DQO

mg O2/L

6,00

9

< 6,00

24,90

8,69

39,6

Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

0,004

0,064

0,067

0,024

0,050

110

0,09

1,25

0,10

0,12

mg N/L

0,050

109

0,1

1,36

0,23

0,23

-

-

98

5,44

5,58

6,13

6,69

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

mg /L

2,00

27

5,00

26,00

16,00

4,00

L.Q. - Limite de Quantificação
Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.
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M: Método de Referência

Tabela 82 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 22/11/2013 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
22/11/2013
Parâmetro

DBO
DQO
Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade
mg
DBO5/L
mg O2/L

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

2,00

1

< 2,00

39,00

3,40

12,8

6,00

9

< 6,00

147

10,80

< 6,00

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

0,05

0,116

0,107

0,028

0,050

110

2,02

23,10

2,28

1,56

mg N/L

0,050

109

2,31

26,00

2,31

3,46

-

-

98

5,71

6,84

5,98

6,72

mL/L

0,10

5

<0,10

1,7

0,30

< 0,10

mg /L

2,00

27

5,00

57,00

18,00

< 2,00

L.Q. - Limite de Quantificação

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.

Tabela 83 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletadas em 28/03/2013 no
P01, P02, P03 e P04.
28/03/2014
Parâmetro

Unidade

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

DBO

mg DBO5/L

2,00

1

-

4,20

-

< 2,00

DQO

mg O2/L

6,00

9

-

14,20

-

< 6,00

0,068

-

0,106

6,59

-

0,058

-

-

-

5,26

-

6,23

< 0,10

-

< 0,10

12,00

-

14,00

Fósforo Total
mg P/L
0,011
105
Nitrogênio
mg NH3N/L
0,050
110
Amoniacal
Nitrogênio
mg N/L
0,050
109
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
98
Sólidos
mL/L
0,10
5
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
mg/L
2,00
27
Totais
* Não foi possível coletar material devido às condições do poço.

L.Q. - Limite de Quantificação M: Método de Referência
Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.
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Tabela 84 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 30/04/2014 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
30/04/2014
Parâmetro

DBO
DQO
Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade
mg
DBO5/L
mg O2/L

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

2,00

1

< 2,00

7,00

3,00

< 2,00

6,00

9

< 6,00

24,90

8,69

< 6,00

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

0,004

0,064

0,067

0,024

0,050

110

0,09

1,25

0,10

0,12

mg N/L

0,050

109

0,1

1,36

0,23

0,23

-

-

98

5,44

5,58

6,13

6,69

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

mg /L

2,00

27

5,00

26,00

16,00

4,00

L.Q. - Limite de Quantificação

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria LTDA., 2015.

Tabela 85 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 11/03/2015 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
11/03/2015
Parâmetro

Unidade

LQ

M

Piezômetros
P01

P02

P03

P04

DBO

mg DBO5/L

2,00

1

< 2,00

3,6

8,40

< 2,00

DQO

mg O2/L

6,00

9

< 6,00

12,1

27,80

< 6,00

Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

mg P/L

0,011

105

0,026

0,117

0,329

0,030

mg NH3N/L

0,050

110

0,721

0,587

0,75

0,672

mg N/L

0,050

109

2

1,10

1,1

1,26

-

-

98

4,85

6,6

6,59

6,76

mL/L

0,10

5

<0,10

< 0,10

< 0,10

< 0,10

mg /L

2,00

27

5,00

9,00

15,00

3,00

L.Q. - Limite de Quantificação

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.

Conforme os resultados apresentados na Tabela 78 à Tabela 85, há pequena variação
nos valores de DBO, Fósforo e Nitrogênio, quando comparados os valores dos piezômetros
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P01, P02 e P03 com o piezômetro testemunha (P04). Isto sugere provável influência das
atividades realizadas no aterro sanitário sobre a qualidade das águas subterrâneas, podendo ter
origem de mais de um fator, como por exemplo, deficiência nos drenos ou dos resíduos
depositados fora da célula.
De acordo com o parecer do laboratório GREEN LAB, as concentrações dos parâmetros
analisados durante os anos de 2012 a 2015, se mantiveram dentro dos limites previstos na
legislação na maioria dos casos, permitindo concluir que não houve impacto ambiental
relevante relacionado às atividades do Aterro Sanitário de Carazinho. Entretanto, no parecer
não foram expressas as bases legais para tal conclusão e tão pouco a interpretação da diferença
nos padrões encontrados dos poços de jusante quando comparados com o de montante.
O resultado das análises realizadas na entrada do sistema de tratamento, ou seja, o
líquido percolado bruto, assim como o resultado das análises realizadas na saída do sistema de
tratamento (lagoa 3) é apresentado na Tabela 86.
Tabela 86 - Valores físico-químicos e biológico do líquido percolado bruto e líquido após a
última lagoa de tratamento do Aterro Sanitário de Carazinho.
Entrada do
Saída do
Parâmetro
Unidade
LQ
M
Sistema de
Sistema de
Tratamento
Tratamento
DBO
mg DBO5/L
2,00
1
140
95
DQO

mg O2/L

6,00

9

488

317

Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos Suspensos
Totais
Coliformes
Termotolerantes
Coliformes Totais

mg P/L

0,011

105

0,491

0,258

mg NH3N/L

0,050

110

2,86

3,3

-

-

98

5,58

5,81

mL/L

0,10

5

0,1

1

mg/L

2,00

27

259

91,1

UFC/100ml

1,00

19

1050

1200

UFC/100ml

1,00

20

2200

1850

L.Q. - Limite de Quantificação

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., 2015.

A partir dos resultados apresentados na Tabela 86, pode-se afirmar que as lagoas estão
apresentando eficiência de 32,14% na remoção de DBO, 35,04% de DQO, 47,45% de Fósforo
Total e eficiência de 64,83% na remoção de Sólidos Suspensos Totais e 15,91% de Coliformes
Totais.
Quanto à cortina vegetal, a mesma não foi identificada em todo o perímetro do
empreendimento, conforme previsto na LO Nº 7681/2010. A Figura 171 apresenta a cortina
arbórea existente apenas na entrada do aterro.
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Figura 171 - Cortina vegetal existente na entrada do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

O aterro sanitário possui uma Central de Triagem, porém atualmente a mesma encontrase inativa devido a problemas técnicos com a esteira utilizada na triagem dos materiais e,
consequentemente, os resíduos estão sendo destinados em sua totalidade para o aterro. OS
catadores estão realizando a triagem dos materiais na célula de disposição dos resíduos sólidos,
como pode ser observado na Figura 172.
Figura 172 - Catadores realizando a triagem na célula do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.
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Conforme já descrito anteriormente, reformas e ampliações já estão sendo realizadas na
Central de Triagem, devendo esta entrar em operação assim que a obra for finalizada.
A Figura 173, Figura 174 e Figura 175, apresentam os equipamentos existentes na
Central de Triagem assim como a estrutura existente até a entrega final deste relatório.
Figura 173 - Esteira da Central de Triagem do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

Na Figura 174 pode-se verificar que a Central de Triagem não possui piso
impermeabilizado em sua totalidade, nem canaletas de contenção de chorume.
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Figura 174 - Prensa mecânica da Central de Triagem do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 175 - Local de armazenamento e realização da triagem dos materiais recicláveis da
Central de Triagem do Aterro Sanitário de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.
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A empresa responsável pela operação do Aterro Sanitário de Carazinho desde 2013 é
a Nei Coleta e Industrialização de Lixo Ltda. de Concórdia, SC. De acordo com o Contrato Nº
139/2013, visando atender as exigências da LO do aterro, cabe à contratada: o transporte interno
e deposição final de resíduos no aterro sanitário; instalação e manutenção de sistema de
drenagem de gás; vigilância do aterro; sistema de drenagem superficial; fechamento do aterro;
manutenção da cortina vegetal; sistema de tratamento de líquidos percolados; manutenção do
sistema viário; paisagismo; manutenção do sistema de drenagem de chorume e gás, incluindo
as lagoas e poço de estabilização; manutenção das máquinas e equipamentos; manutenção da
limpeza geral da área; manutenção do sistema de monitoramento geotécnico; manutenção do
sistema de drenagem superficial; manutenção das cercas e portões e manutenção do leito de
secagem para resíduo sólido proveniente de fossa séptica. Para a total execução do presente
objeto é pago mensalmente o valor de R$ 48.152,00 à contratada.
Já o acompanhamento técnico da operação do Aterro Sanitário e Unidade de Triagem e
Classificação de Resíduos Sólidos Urbanos gerados no município de Carazinho, é realizado
desde 2011 pela empresa Antoniolli & Becker Consultoria Ltda., estabelecida em Porto Alegre,
RS. Quanto aos deveres da contratada, a mesma deverá manter no local dos serviços, pelo
menos um engenheiro, dando assistência diária ao seu pessoal durante a execução dos trabalhos.
Por ocasião das visitas técnicas efetuadas no aterro não foi encontrado o profissional
representante da empresa. O valor global do contrato é de R$ 27.960,00, sendo R$ 2.330,00
mensais.
A empresa Antoniolli & Becker Consultoria Ltda. também é responsável pelo projeto
de ampliação da Central de Triagem. A ampliação está prevista para setembro de 2015 de
acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho.
O município possui Licença de Instalação (LI 358/2013) para implantação de uma nova
célula para disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário, com vida útil estimada em 9,5
anos.

2.2.5.2.3 Resíduos de serviço de saúde (RSS)
Segundo Resolução Nº 358/2005 do CONAMA, os Resíduos de Serviços de Saúde
(RSS) são aqueles gerados pelos serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios
analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias
e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde; consultórios odontológicos, entre outros similares.
Quanto à classificação, segundo as resoluções ANVISA Nº 306/2004 e CONAMA Nº
358/2005, os resíduos são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E.
GRUPO A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
A1: culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos
biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou
atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura
de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos resultantes da atenção
à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por
agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de
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disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante
ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; bolsas transfusionais contendo sangue
ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de
validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório
contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
A2: carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas
forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de
relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo
anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.
A3: peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais
vitais, com peso menor que 500 g ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor que
20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo
paciente ou familiares.
A4: kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros de
ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico hospitalar
e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes
contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam
suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e
risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com
suspeita de contaminação com príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração,
lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo;
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue
ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação
diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não
submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas
forrações; e bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
A5: órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e
demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou
certeza de contaminação com príons.
GRUPO B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde
pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.
a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos;
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando descartados por
serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os
resíduos e insumos farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e
suas atualizações;
b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais
pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes;
c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);
d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e

354

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR-10.004 da
ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).
GRUPO C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas
da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais a reutilização é imprópria
ou não prevista.
a) enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa
e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e
radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação.
GRUPO D: resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
a) papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de
vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de
venóclises, equipamento de soro e outros similares não classificados como A1;
b) sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
c) resto alimentar de refeitório;
d) resíduos provenientes das áreas administrativas;
e) resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e
f) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
GRUPO E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear,
agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas
de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os
utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de
Petri) e outros similares.
Conforme resolução CONAMA N° 358/2005, a qual dispõe sobre o tratamento e a
disposição dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências, cabe aos geradores a
elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS), ou seja, é de responsabilidade dos geradores o gerenciamento dos resíduos desde a
origem até a disposição final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de saúde pública
e ocupacional.

2.2.5.2.3.1 Acondicionamento dos resíduos de saúde
Os recipientes específicos para acondicionar os resíduos de saúde como sacos plásticos
branco leitosos com simbologia de material infectante, caixas rígidas especiais para
perfurocortantes com simbologia de material infectante e recipientes rígidos (bombonas
plásticas) para acondicionamento dos resíduos de saúde, são fornecidos pela contratada,
obedecendo às regras da ABNT, de acordo com a periodicidade e o volume a ser coletado.
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2.2.5.2.3.2 Sistema de coleta, transporte e destino final de resíduos de saúde
A empresa Stericycle Gestão Ambiental Ltda., estabelecida em Santa Maria, RS é
responsável pelos serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final dos RSS
que apresentam potencial risco à saúde pública e ao meio ambiente, sendo resíduos com
possível presença de agentes biológicos (Grupo A), resíduos contendo substâncias químicas
(Grupo B) e resíduos perfurocortantes (Grupo E), gerados nos estabelecimentos de saúde
pública do município de Carazinho/RS.
De acordo com dados obtidos no contrato nº 019/14 entre a empresa e a Prefeitura
Municipal de Carazinho, a contratada realiza a coleta dos resíduos de serviço de saúde
proveniente de 16 pontos. Na Tabela 87 é apresentado a relação dos pontos de coleta, assim
como o grupo conforme a sua classificação e o volume coletado. Salientando que a coleta é
realizada quinzenalmente.
Tabela 87 - Relação dos pontos de coleta de RSS e o volume coletado quinzenalmente em
Carazinho, RS.
Grupo de Resíduo de Saúde (RSS) por estabelecimento e volume total
(litros) coletado quinzenalmente
Ponto de Coleta de
RSS
Volume Total
Grupo A
Grupo B
Grupo E
(litros)
ESF – Sommer
X
X
100
ESF – Floresta

X

X

200

ESF – Sassi

X

X

100

ESF – Conceição
ESF – Residencial
Cantares
ESF – Ouro Preto

X

X

200

X

X

100

X

X

100

ESF – Operário

X

X

100

ESF – Vila Rica

X

X

100

ESF – Princesa

X

X

100

ESF - Oriental

X

X

100

ESF – Medianeira

X

X

100

ESF - Camaquã
Ambulatório
Municipal
Secretaria
Municipal da Saúde
(sede)
IML*
Centro de
Especialidade
Médicas (CEM)

X

X

100

X

X

X

300

X

X

X

300

X

X

X

100

X

X

X

200

*Os RSS gerados nas funerárias são encaminhados ao IML do Município.
Fonte: Contrato nº 019/14 entre a Prefeitura Municipal de Carazinho e a Stericycle Gestão Ambiental Ltda.
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A média mensal de RSS coletados é de 4.600 L, ressaltando que o volume médio
apresentado no contrato (Tabela 87) foi elaborado através de um levantamento realizado antes
da sua formalização.
O preço a ser pago mensalmente pela contratante à contratada, referente ao serviço de
coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde para um volume total de até 4.600
litros mensais, será totalizado em R$3.920,00 mensais, sendo que o excedente à litragem
máxima ora contratada será objeto de cobrança extra, proporcional ao valor estipulado no
contratado e ao volume extra coletado.
De acordo com o SNIS, no ano de 2013 a massa de RSS coletada per capita foi de 1,38
kg/hab./ano.

2.2.5.2.4 Resíduos sólidos da construção civil (RSCC)
Segundo a resolução do CONAMA No 307/2002, Resíduos da Construção Civil são os
provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos,
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
Para efeito desta Resolução os resíduos da construção civil são classificados da seguinte
forma:
Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras;
Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;
Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação;
Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas,
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à
saúde.
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2.2.5.2.4.1 Acondicionamento dos resíduos da construção civil
O acondicionamento dos resíduos da construção civil é realizado em contêineres mais
conhecidos como caixas de tele entulho de propriedade e responsabilidade de duas empresas
particulares.
A Figura 176 apresenta o contêiner disponibilizado aos geradores para
acondicionamento dos seus resíduos para posterior coleta e disposição no aterro de RSCC.
Figura 176 - Contêiner utilizado para acondicionamento dos RSCC em Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

De acordo com informações repassadas por uma das empresas que prestam este serviço,
quando identificado resíduos Classe D no tele entulho, os mesmos são separados e devolvidos
ao cliente que contratou o serviço (Figura 177), visto que as licenças dos aterros são apenas
para disposição de resíduo Classe A.
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Figura 177 - Separação de resíduos Classe D e demais resíduos que não são classificados como
Classe A.

Fonte: PMSB, 2015.

Nas reuniões realizadas nos bairros, a população relatou que frequentemente ocorre o
acondicionamento incorreto de resíduos da construção civil (lajotas, madeiras, tijolos, entre
outros) nos contêineres destinados à coleta seletiva. Esta atitude provavelmente deve-se à falta
de pontos para acondicionamento e posterior coleta de pequenos geradores de RSCC, assim
como pela falta de conscientização dos munícipes.

2.2.5.2.4.2 Sistema de coleta, transporte e destino final de resíduos da construção
civil
O serviço de coleta, transporte e disposição dos resíduos da construção civil são
realizados pelas empresas Todestel e Talamini.
A empresa Talamini Tele entulho possui um aterro de resíduos da construção civil com
área útil de 12.400 m2, devidamente licenciado com endereço no Areal Santa Terezinha,
Carazinho, RS. O recebimento médio de RSCC de acordo com a LO é de 10 m3/dia.
Não está autorizada a disposição de resíduos Classe I ou II de qualquer espécie ou
natureza neste local, o mesmo vale para os resíduos Classe D (Res. CONAMA 307/2002):
resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e
reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde.
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A área de disposição possui cerca, com o intuito de evitar o descarte irregular de outros
tipos de resíduos não autorizado, como pode ser observado na Figura 178 e na Figura 179.
Figura 178 - Aterro de RSCC da empresa Talamini em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 179 - Aterro de RSCC da empresa Talamini, enfatizando o isolamento da área com
cerca.

Fonte: PMSB, 2015.
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A empresa Tele Entulho Tombini Ltda., nome fantasia Todestel, realiza a disposição
dos RSCC no aterro localizado a 1.500 m a sudoeste da sede municipal, trevo de acesso
principal à BR 285, zona rural de Carazinho.
A área útil do aterro é de 15.000 m2, composto por uma unidade de recebimento de
resíduos da construção civil Classes A, B, C e D, sendo destinado ao aterro somente o resíduo
Classe A.
Conforme apresentado na LO, os resíduos de Classe B, C e D deverão receber destinação
ambientalmente adequada. Os resíduos Classe B conforme a Resolução CONAMA 307/2002,
deverão ser encaminhados para reciclagem e os resíduos Classe C e D deverão ser
encaminhados para local licenciado para recebê-los.
A Figura 180 mostra o aterro de RSCC da empresa Todestel.
Figura 180 - Área de disposição de RCC da empresa Todestel em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

A partir dos registros fotográficos apresentados pode-se constatar que as empresas Tele
Entulho Tombini Ltda. e Todestel estão atendendo as condicionantes impostas na LO, e os
RSCC coletados pelas empresas estão sendo destinados de forma ambientalmente correta, visto
que foram identificados apenas resíduos Classe A no aterro.
Os pequenos geradores de RSCC que não contratam os serviços de coleta das empresas
citadas anteriormente, utilizam os resíduos para aterramento de áreas situadas no próprio
Município. Porém, de acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho, existem pontos de
destinação irregular de RSCC no município. A fim de mitigar tal prática, campanhas de
educação ambiental vêm sendo realizadas, assim como a fixação de placas informando a
proibição de disposição de resíduos no local.
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2.2.5.2.5 Resíduos industriais
Os resíduos industriais são oriundos de diversos segmentos industriais (indústria
química, metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.). Este tipo de resíduo pode ser composto por
diversas substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras, fibras,
borrachas, tóxicos etc. É nesta classificação, segundo a origem, que se enquadra a maioria dos
resíduos Classe I - perigosos (NBR 10.004).
Em 2010 foi aprovada a Lei Municipal Nº 7.191 que dispõe sobre a proteção do meio
ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante, e dá outras
providências. Este controle é realizado através da renovação da Licença de Operação dos
empreendimentos, visto que são solicitados os comprovantes de entrega de resíduos Classe I,
incluindo óleo lubrificante e embalagens para empresas credenciadas.
O gerenciamento dos resíduos industriais é de competência da Fundação Estadual de
Proteção Ambiental (FEPAM) e do Departamento de Meio Ambiente (DEMA), órgãos
responsáveis pelo licenciamento ambiental e pela fiscalização destas atividades.
As informações quanto aos resíduos industriais gerados no município de Carazinho
estão sendo coletadas e serão apresentadas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do
Município.

2.2.5.3 Situação dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos na área
rural
A coleta dos resíduos domiciliares na área rural é realizada pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, com o auxílio de um caminhão caçamba.
Os resíduos sólidos coletados são destinados ao aterro sanitário localizado no Distrito
de São Bento. A Figura 181 apresenta o caminhão utilizado no transporte dos resíduos.
A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é realizada todos os sábados, sendo este
serviço ofertado apenas nos distritos de São Bento e Pinheiro Marcado. O acondicionamento
dos resíduos nestes distritos é feito em lixeiras de metal instaladas em pontos estratégicos,
conforme mostra a Figura 182.
Na reunião pública realizada na comunidade de Molha Pelego, os moradores relataram
que a coleta dos resíduos nunca foi realizada nesta comunidade.
Em reunião com a comunidade de São Bento uma moradora relatou que, em virtude da
coleta ser realizada apenas uma vez por semana, muitas vezes o caminhão está sobrecarregado,
o que acaba causando a queda dos resíduos do caminhão, fato este relatado em outras
comunidades. Os moradores sugeriram que a coleta fosse realizada duas vezes por semana e
que mais lixeiras fossem alocadas, visto que só há duas lixeiras na comunidade.
De acordo com moradores de Pinheiro Marcado, o resíduo permanece muito tempo
nas lixeiras, e devido ao acúmulo de resíduos da semana inteira as lixeiras atingem a sua
capacidade (Figura 183) e os moradores acabam acondicionando os resíduos no chão.
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Figura 181 - Caminhão caçamba utilizado no transporte dos resíduos domiciliares gerados na
área rural do município de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 182 - Registro fotográfico da lixeira de metal instalada nos distritos de Carazinho para o
acondicionamento dos resíduos.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 183 - Lixeira na área rural de Carazinho com a capacidade máxima de armazenamento.

Fonte: PMSB, 2015.

A partir dos depoimentos dos moradores da área rural, obtidos nas reuniões públicas,
pode-se destacar que alguns moradores levam seus resíduos até a cidade, acondicionando-os
nos contêineres.
Pode-se constatar, também, que a coleta dos resíduos sólidos domiciliares não está
sendo realizada com a frequência necessária e os moradores acabam queimando ou enterrando
seus resíduos a fim de evitar o mau cheiro e a proliferação de vetores. A prática também é
realizada por moradores que estão mais distantes das comunidades, assim como pelos distritos
que não possuem coleta, visto que a mesma é realizada apenas em dois distritos do Município.

2.2.5.4 Identificação de áreas alteradas, com risco de poluição e/ou
contaminação por resíduos sólidos
De acordo com a Lei Nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, área contaminada se refere ao local onde há contaminação pela disposição, regular ou
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.

2.2.5.4.1 Pontos de disposição irregulares
Foram identificados alguns pontos de disposição irregular de resíduos no município de
Carazinho, podendo ser caracterizados como áreas de risco de poluição/contaminação. Os
pontos de disposição são apresentados na sequência (Figura 184 a Figura 188).
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Figura 184 - Ponto de disposição irregular de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 185 - Disposição irregular de resíduos nas margens de curso d’água no Bairro Vargas,
em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

365

Figura 186 - Disposição irregular e queima de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 187 - Disposição irregular de resíduos de poda e móveis na Av. Pátria, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 188 - Disposição irregular de resíduos da construção civil em bairro de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.5.5 Análise crítica dos serviços de limpeza e manejo dos resíduos sólidos
A partir do diagnóstico realizado foi possível elaborar uma síntese dos problemas
identificados no serviço de limpeza e manejo dos resíduos sólidos do município de Carazinho.
A síntese dos problemas/falhas é apresentada no Quadro 28.
Quadro 28 - Síntese dos problemas identificados no serviço de limpeza e manejo dos RSU em
Carazinho, RS.
Atividade/Local

Falhas/Problemas Identificados

PGRS

Não foi realizada a sua atualização após a sua realização em 2007.
ÁREA URBANA
LIMPEZA URBANA
Cronograma não é seguido.

Serviço de limpeza varrição, capina e
roçada

Não há controle, fiscalização da qualidade do serviço prestado pela empresa
contratada.
É realizado apenas na área central do município.

Poda

Realização de poda sem autorização e conhecimento técnico para a prática
seguida pela disposição irregular, acondicionamento dos resíduos nas vias
públicas e terrenos baldios.
RESÍDUOS DOMICILIARES
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Atividade/Local

Acondicionamento
dos resíduos Contêineres

Falhas/Problemas Identificados
Aquisição errônea, visto que foram adquiridos 150 contêineres para
acondicionamento de resíduos orgânicos e 50 contêineres para resíduo
reciclável.
Alocação dos contêineres sem estudo/planejamento, sendo estes alocados
individualmente, tornando inexequível a separação dos resíduos.
Não há controle, registro da localização dos mesmos.
Descarte incorreto dos resíduos mesmo quando presentes em pares
(contêiner resíduo orgânico e contêiner resíduo seletivo)
Descarte de resíduos da construção civil nos contêineres.
Coleta seletiva não está funcionando.

Acondicionamento
dos resíduos Lixeiras

Não possuem capacidade suficiente para suprir a geração de resíduos.
Não possui rota.

Coleta e transporte
dos resíduos

A coleta é realizada em horários distintos.

Compostagem

O município não possui usina de compostagem.
Não possui balança e, consequentemente, não há controle dos RSU
coletados.
Central de triagem não está operando.

Aterro Sanitário

Chorume escoando no solo.
Cortina vegetal deficiente.

Disposição

Catadores

Ausência de impermeabilização e canaletas em sua totalidade na Central de
Triagem.
Disposição irregular de resíduos, como móveis, eletroeletrônicos, RSCC,
RSU, resíduo de poda, em terrenos baldios, nas margens de rios e vias
públicas, causado por moradores.
Deficiência na organização de cooperativas (possibilidade de assistência por
parte do poder público na criação de cooperativas/associações de catadores
por bairros ou outros grupos geograficamente definidos).
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Acondicionamento

Falta de conscientização da população no acondicionamento dos resíduos.
Sendo estes dispostos em terrenos baldios, vias públicas e lixeiras para
acondicionamento de RSU
ÁREA RURAL

Acondicionamento

Poucas lixeiras para o acondicionamento dos resíduos. Não possuem
capacidade suficiente para suprir a geração de resíduos.
É realizada apenas em dois distritos do município.

Coleta

Intervalo de tempo entre as coletas é muito grande.
Caminhão caçamba logo atinge sua capacidade e os resíduos acabam caindo.

Disposição

Destino final incorreto. Muitos moradores queimam ou enterram seus
resíduos.

Fonte: PMSB, 2015.
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2.2.5.6 Análise financeira – receitas e despesas
Os dados dos relatórios de despesas e receitas, fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, estão sumarizados na Tabela 88.

Tabela 88 - Análise financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de
Carazinho, período 2011 - 2014.
Valor a ser
Ano
Despesas
Valor arrecadado
arrecadado
2011

3.213.177,65

2.300.117,98

1.689.889,18

2012

2.793.713,67

2.529.623,02

1.821.667,94

2013

2.628.451,51

2.751.278,52

2.076.927,20

2014

3.111.961,27

3.002.651,62

2.228.670,97

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

O valor a ser arrecadado apresentado na Tabela 88 refere-se ao valor cobrado pela Taxa
de Coleta de Lixo, de acordo com a Lei Complementar nº 110, de 28 de setembro de 2006,
capítulo XI, Art. 198, sendo este valor cobrado em conjunto com o IPTU.
A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo obedecerá ao exposto na Tabela 89,
incidindo os valores sobre o metro quadrado de área construída e metragem linear de testada de
terreno, na respectiva Zona Fiscal.
Tabela 89 - Base de cálculo para cobrança da Taxa de Coleta de Lixo em Carazinho, exercício
2015.
Valor por m² de área
Valor por metro
Valor mínimo
Zona Fiscal
construída
linear de testada
(R$)
(R$)
(R$)
0.1

1,56

24,82

203,98

0.2

1,32

24,82

203,98

1.1

1,11

6,78

203,98

1.2

1,11

6,78

203,98

1.3

1,11

4,44

203,98

1.4

0,70

3,04

84,84

1.5

0,70

1,77

84,84

2.1

0,31

0,84

84,84

3.1

0,31

0,84

84,84

4.1

0,00

0,00

0,00

Fonte: Lei Complementar nº 110/2006 (adaptado).

369

Ficam isentos do recolhimento da Taxa de Coleta de Lixo:
II - O proprietário de um só imóvel urbano, que nele resida e cuja renda familiar não
ultrapasse a três salários-mínimos, devidamente comprovados conforme regulamentação
vigente à época.
III - Templo religioso e casa de oração legalmente registrados e sem fins lucrativos.
IV – Escolas estaduais.
V – Terrenos baldios.
VI - Os proprietários de imóveis urbanos, já enquadrados como isentos do Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Expediente, relativos ao
imóvel, nos termos desta Lei, ficam, automaticamente, isentos por mais dois anos, bem como
aos que vierem a se enquadrar a partir da vigência desta Lei assegurada a isenção para igual
período.
VII - Proprietário de imóvel cedido gratuitamente, em sua totalidade, para uso do
Município (LC 170/13).
A Figura 189 apresenta as despesas, o valor a ser arrecado e o valor arrecado com a taxa
de lixo no período de 2011 a 2014.
Figura 189 – Análise financeira RSU (2011 a 2014).

Análise Financeira RSU
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2500000,00
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00
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2012

2013

2014

Anos
Despesas

Valor a ser Arrecadado

Valor Arrecadado

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (adaptado).

A partir da Tabela 88 e Figura 189 pode-se concluir que as despesas superaram a
arrecadação, exceto no ano de 2013, que ficaria com saldo positivo de R$122.827,01 se não
houvesse inadimplência.
Nos anos de 2011, 2012 e 2014, mesmo se todos os proprietários dos imóveis tivessem
realizado o pagamento da Taxa de Coleta de Lixo, a arrecadação seria menor que o valor gasto
com a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, ficando com saldo negativo de
R$913.059,67 em 2011, R$264.090,65 em 2012 e R$109.309.65 em 2014.
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Desta forma, podemos afirmar que a taxa cobrada pelo recolhimento do lixo está sendo
insuficiente para cobrir as despesas com os serviços de limpeza pública do município de
Carazinho.
Devido aos registros de inadimplências, os anos de 2011 a 2014 ficaram com saldo
negativo de R$1.523.288,47, R$934.255,40, R$551.524,31 e R$845.170,24, respectivamente.
A Prefeitura Municipal de Carazinho, apresenta um gasto anual de R$2.203.151,04
apenas com o pagamento das empresas que prestam serviço de limpeza ou consultoria a fim de
acompanhar e atender as exigências estabelecidas na LO do aterro sanitário. Este valor foi
obtido com base na análise dos contratos entre as empresas prestadoras dos serviços e a
Prefeitura. A relação dos gastos está apresentada na Tabela 90.
Tabela 90 - Despesas do município de Carazinho com os serviços de limpeza e manejo dos
resíduos sólidos.
Nº do
Custo
Custo
Empresa
Serviço Prestado
Custo Anual
Contrato
Unitário
Mensal
Varrição manual
R$44,14/km
R$27.808,20 R$333.698,40
Caroldo Prestação
269/2011
de Serviços Ltda.
Engesa Engenharia
e Saneamento
004/2012
Ambiental Ltda.
Antoniolli &
Becker Consultoria 005/2011
Ltda.

Nei Coleta e
Industrialização de 139/2013
Lixo Ltda.

Stericycle Gestão
Ambiental Ltda.

019/2014

Capina e roçada
Pintura de meiofio
Coleta e
transporte do
resíduo comum
Acompanhamento
na operação do
Aterro Sanitário e
Unidade de
Triagem
Atender as
exigências da
Licença de
Operação do
aterro
Serviço de coleta,
transporte e
destinação final
de resíduos de
saúde

R$1.314,68/km R$14.461,48

R$173.537,76

R$498,52/km

R$8.724,10

R$104.689,20

R$81,46/t

R$78.200,14

R$938.401,68

-

R$2.330,00

R$27.960,00

-

R$48.152,00

R$577.824,00

R$0,85/L

R$3.920,00

R$47.040,00

TOTAL

R$183.595,92 R$2.203.151,04

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015 (adaptado).

Ademais as análises, foi também realizado um comparativo da Taxa de Coleta de Lixo
cobrada no município de Carazinho com aquela cobrada no município de Erechim, a fim de
verificar se a cobrança realizada em Carazinho é inferior, superior ou semelhante.
No município de Erechim, com 96.087 habitantes (Censo 2010), a cobrança é realizada
junto ao IPTU. De acordo com a Lei Municipal N. º 4.856, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
A Taxa de Coleta de Lixo, diferenciada em função do custo presumido do serviço, é calculada
por alíquotas fixas, tendo por base o volume de resíduos relativamente ao metro quadrado de
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cada edificação, em quantidades de URMs. Sendo o valor da URM, para o Exercício de 2015,
fixado em R$3,28 (três reais e vinte e oito centavos) (LEI N. º 5.762, DE 16 DE DEZEMBRO
DE 2014).
Conforme apresentado na Tabela 91 pode-se concluir que o valor cobrado por m² de
área construída assemelha-se ao valor cobrado em Carazinho. Sendo distinto apenas pelo fato
de que no município de Erechim não há valor mínimo a ser cobrado pelos munícipes.
Tabela 91 - Taxa de coleta de lixo, anual, por metro quadrado (m²).

Edificação

Valor em URMs por m2
de área construída

Valor em R$ por m2 de
área construída

Imóvel Residencial

0,50

R$1,64

Imóvel Comercial, com
destino comercial e de
prestação de serviços

0,50

R$1,64

Telheiros

0,30

R$0,98

Templos, centros
comunitários e ginásios de
esportes

0,15

R$0,49

Pavilhão, com destino
comercial e de prestação
de serviços

0,40

R$1,31

Fonte: LEI N. º 4.856, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.

Por fim, reforçando-se as análises, é possível relatar a necessidade de se definir uma
padronização na cobrança das taxas dos serviços à população, assim como existe a necessidade
de se desenvolver um setor de gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, junto
ao órgão público municipal, a fim de buscar melhorias, avanços ou até mesmo a boa gestão dos
serviços prestados. A criação de um setor, ou mesmo a designação de um setor para
gerenciamento destes serviços, importa pela necessidade em contínuo avanço e bom
gerenciamento dos serviços de um eixo com grande importância para qualidade de vida da
população.
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2.2.6 Atividade B.2.6. - Situação dos serviços de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas
Os sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais são, segundo a Lei Federal Nº
11.445/2007, o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões
de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Fazem parte deste diagnóstico, de acordo com o Plano de Trabalho Consolidado, os
levantamentos de dados (secundários e primários) referentes à situação atual do sistema de
drenagem e manejo de águas pluviais das áreas urbana e rural do município de Carazinho.
De maneira a facilitar o entendimento e a apresentação dos resultados desta atividade se
faz necessário conceituar a classificação dos sistemas de drenagem (micro e macrodrenagem).
O sistema de microdrenagem compõe elementos coletores e condutores das águas de chuvas de
pequenas áreas (loteamentos residenciais, industriais, etc.). Já a macrodrenagem envolve os
elementos que conduzem as águas da microdrenagem, inclusive considerando os corpos
hídricos afluentes de receptores.
Dito isto, o diagnóstico do Município inicia-se pela caracterização da hidrologia (bacias
hidrográficas no qual o município está inserido), macrodrenagem, e posteriormente
microdrenagem, informando a infraestrutura atual.

2.2.6.1 Levantamento hidrológico
O município de Carazinho, situado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul tem
suas águas drenadas para duas Regiões Hidrográficas, localizando-se em ponto considerado
divisor de águas. A região noroeste da área urbana do Município, aproximadamente a partir da
Av. Flores da Cunha, insere-se na Região Hidrográfica do Uruguai, Bacia Hidrográfica U100
(Bacia do Rio da Várzea). Já a região sudeste da área urbana do município, também
considerando como divisor de águas aproximado a Av. Flores da Cunha, insere-se na Região
Hidrográfica do Guaíba, Bacia Hidrográfica G050 (Bacia do Alto Jacuí).
O Município, de 665,09 km², tem 49,6% desta área inserida na Bacia do Rio da Várzea
e, portanto, Região Hidrográfica do Rio Uruguai e 50,4% inserida na Bacia do Alto Jacuí e,
portanto, Região Hidrográfica do Guaíba (Figura 190).
A área ou perímetro urbano, atualmente prevista e delimitada pelo Plano Diretor do
município, com área de aproximadamente 45 km², tem 33,64% deste total drenando para a
Bacia do Rio da Várzea e 66,36% drenando para a Bacia do Alto Jacuí (Figura 191).
Isso demonstra que a ocupação e a expansão urbana do município de Carazinho até o
momento tiveram tendência de desenvolvimento no sentido sudeste. A região sudeste do
município é também a região com maior densidade de drenagem, portanto, mais bem drenada.
Porém, a maior ocorrência de rede hidrográfica natural e possível maior ocupação (densidade
demográfica), dá margem a maior ocorrência de ocupações irregulares destas drenagens
naturais, que tem como prováveis consequências lançamentos inadequados de efluentes
domésticos, descarte inadequados de resíduos sólidos e supressão irregular de matas ciliares. A
totalidade destes potenciais aspectos e impactos ambientais tem consequências sobre a perfeita
drenagem das águas naturais e aquelas potencializadas pela ocupação antrópica.
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Figura 190 - Mapa da delimitação das bacias do Rio da Várzea e do Alto Jacuí sob o limite do município de Carazinho.
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Figura 191 - Mapa das bacias hidrográficas do Rio da Várzea e Alto Jacuí e seus domínios nas drenagens da águas do perímetro urbano de Carazinho.
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2.2.6.1.1 Rede de monitoramento pluviométrico da região de Carazinho
A precipitação é um fenômeno meteorológico que apresenta grande aleatoriedade, tanto
temporal quanto espacial.
Pelo fato de não ser possível realizar uma medição de todo volume precipitado em casos
pontuais de grandes áreas, como por exemplo de toda a área urbana de Carazinho, com precisão
de metros, devido à necessidade de disponibilidade de uma grande rede de monitoramento,
procede-se com a aplicação de metodologias de espacialização de informações pontuais
próximas e com características que possam ser consideradas semelhantes.
A rede de monitoramento pluviométrico na região do município de Carazinho, que
permite estimar a precipitação na área urbana do Município, conta com 10 pontos de
monitoramento
cadastrados
e
disponibilizados
no
site
HIDROWEB
(http://hidroweb.ana.gov.br) da Agência Nacional de Águas (ANA). Estas estações
pluviométricas estão apresentadas e resumidamente caracterizadas na Tabela 92, com as suas
respectivas coordenadas geográficas, entidade responsável pelo monitoramento, altitude e
comentários pertinentes.
Tabela 92 - Relação das estações pluviométricas da região de Carazinho.
Código/Nome

Latitude

Responsável

Operador

2852006/ Carazinho (1)

-28°17'36"

-52°43'25"

570

ANA

CPRM

2852040/ Carazinho (2)

-28°17"00'

-52°47"0'

592

DEPRC

DEPRC

2853026/ Chapada

-28°3'31"

-53°3'58"

450

ANA

CRPM

-28°27"19' -52°48"57"

491

ANA

CRPM

2852022/ Pontão

-28°04'00"

-52°40'0"

660

2852024/ Pulador

-28°17'36"

-52°33'18"

600

CEEE

CEEE

2852025/ Rio da Glória

-28°24'0"

-52°41'0"

561

ANA

ANA

2852007/ Colônia Xadrez -28°11'21"

-52°44'45"

593

ANA

CRPM

2852018/ Não-me-toque

-52°50"0'

600

DEPRC

DEPRC

684

INMET

INMET

2852050/Não-me-Toque

2852020/Passo Fundo

-28°27"0'

Longitude Altitude (m)

-28°13'33" -52°"24'12"

TRACTEBEL TRACTEBEL

Fonte: HIDROWEB, 2015.

A proximidade dos pontos de monitoramento para com o perímetro urbano de Carazinho
é o fator físico que mais tem influência no grau de representatividade da chuva real na área,
pelas observações realizadas nestes pontos.
Neste sentido, a Tabela 93 apresenta as distâncias de cada posto até a borda mais
próxima do perímetro urbano. A disposição espacial dos postos das estações pluviométricas
levantadas pode ser observada pelo mapa da Figura 192 onde estes postos, com e sem dados,
estão representados.
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Tabela 93 - Disponibilidade de dados dos postos pluviométricos e distância até área urbana de
Carazinho, RS.
Postos pluviométricos

Disponibilidade de dados

Distância da área urbana (km)

2852006/ Carazinho (1)

Sem Dados

Interna

2852040/ Carazinho (2)

Disponível

1,30

2853026/ Chapada

Disponível

33,93

2852050/Não-me-Toque

Disponível

14,40

2852022/ Pontão

Disponível

24,37

2852024/ Pulador

Disponível

17,36

2852025/ Rio da Glória

Sem Dados

11,02

2852007/ Colônia Xadrez

Sem Dados

8,81

2852018/ Não-me-toque

Sem Dados

14,09

2852020/Passo Fundo

Sem Dados

33,67

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 192 - Mapa de locação e distância das estações pluviométricas em relação à zona urbana de Carazinho, RS.
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2.2.6.1.1.1 Disponibilidade temporal
A análise da disponibilidade permite conhecer quais são os períodos de cobertura dos
dados, bem como obter os períodos com dados simultâneos entre os postos. A extensão de
cobertura temporal possibilita avaliar o grau de incerteza que está associado aos produtos
estatísticos que serão gerados a partir das séries de precipitação, e a simultaneidade dos dados
é empregada na consistência de dados e preenchimento de eventuais falhas de dados.
A Figura 193 apresenta o período de cobertura temporal dos postos pluviométricos, bem
como as datas de início e fim do monitoramento e o número de anos com falha.
Figura 193 - Disponibilidade temporal das sete estações com disponibilidade de dados.
Posto Rio Glória

Posto Pulador

Posto Pontão

Posto Não Me Toque

Posto Chapada

Posto Carazinho 02

Posto Carazinho 01

Fonte: PMSB, 2015.

Os três postos que não possuem dados disponíveis no sistema de informações
(HIDROWEB) possivelmente estão em operação, porém não os disponibilizam no banco de
dados. Assim, caso se queira precisar os resultados, faz-se oportuno contatar os responsáveis
pelo monitoramento a fim de obter dados de precipitação, principalmente para aumentar a
disponibilidade espacial de dados com maiores períodos de simultaneidade.
A Figura 194 detalha a disponibilidade e simultaneidade dos dados a partir de 1985.
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Figura 194 - Disponibilidade temporal de dados dos postos pluviométricos após 1985.
Posto Rio Glória

Posto Pulador

Posto Pontão

Posto Não Me Toque

Posto Chapada

Posto Carazinho 02

Posto Carazinho 01

2.2.6.1.2 Médias mensais por posto
A obtenção das médias mensais para os cinco postos pluviométricos escolhidos devido
à disponibilidade simultânea de dados para a região de Carazinho, foi realizada gerando os
resultados apresentados na Tabela 94 e na Figura 195.
Tabela 94 - Médias mensais de longo período de pluviometria nos postos pluviométricos
próximos a Carazinho, RS.
ESTAÇÕES
MÊS
Carazinho 1
Chapada
Não-me-Toque
Pontão
Pulador
Janeiro

123,7

109,5

149,2

110,6

122,0

Fevereiro

109,9

121,1

117,0

121,3

98,2

Março

109,6

98,0

96,6

96,1

94,5

Abril

103,4

100,7

123,7

70,8

98,1

Maio

118,3

122,0

132,4

86,9

106,0

Junho

117,9

120,1

115,2

122,6

110,7

Julho

120,6

116,2

135,3

110,1

115,4

Agosto

125,6

108,5

97,9

161,5

114,4

Setembro

125,0

126,6

158,1

133,4

143,9

Outubro

144,2

164,3

179,2

140,9

145,3

Novembro

121,6

130,4

117,5

113,8

111,5

Dezembro

121,7

105,1

126,5

125,7

117,9

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 195 - Médias mensais de pluviometria nos postos pluviométricos próximos a Carazinho.
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Fonte: PMSB, 2015.

2.2.6.1.3 Uso do solo de Carazinho
Enchentes periódicas são fenômenos naturais que ocorrem em todo curso de água que,
na natureza, possuem um leito menor com capacidade hidráulica para as vazões de base e
vazões de pequena magnitude, geralmente de período de retorno de até dois anos. Vazões que
excedem a capacidade do leito menor ocupam uma área maior e provocam as enchentes.
A magnitude das vazões de enchente que escoam em um curso de água é determinada
basicamente pela intensidade da chuva e pelas características físicas da bacia hidrográfica
contribuinte. Quanto maior a capacidade de retenção e infiltração da bacia, menor a vazão que
escoa pela superfície do solo e, portanto, menor a vazão que alcança o curso de água. Para
chuvas de mesma intensidade, a vazão gerada em uma bacia urbanizada é maior que a vazão
que seria gerada na mesma bacia antes da urbanização (pré-desenvolvimento). Vazões de cheias
em bacias urbanizadas podem ser mais de seis vezes maiores que as vazões de prédesenvolvimento.
A urbanização não planejada produz dois efeitos sobrepostos que contribuem para o
aumento dos riscos de inundação:
a) Ocupação de áreas ribeirinhas - a pressão do crescimento urbano acelerado induz a
ocupação das áreas de fundos de vale que, nas estações de chuvas, são ocupadas também pelas
enchentes naturais. Nesta situação, Cidade e águas pluviais disputam o mesmo espaço.
b) Impermeabilização da bacia hidrográfica - a construção de edifícios, a pavimentação
de áreas abertas e a abertura de vias aumentam a impermeabilização do solo, reduzindo sua
capacidade de retenção e infiltração. A implantação de galerias para drenagem das águas
pluviais acelera a velocidade do escoamento. O resultado é o aumento do volume e da
velocidade do escoamento. Como consequência, as áreas ocupadas pelas enchentes passam a
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ser maiores que as áreas que eram ocupadas antes da urbanização e as vazões de pico surgem
com maior rapidez.
Segundo o IBGE (2010), o uso e ocupação do solo de Carazinho é prioritariamente
destinado à agricultura, o que em uma análise dos escoamentos superficiais representa menores
percentuais escoados que os evidenciados em áreas totalmente urbanizadas. O mapa da Figura
196 ilustra as características de uso e ocupação do município em escala de análise 1:100.000
desenvolvido e disponibilizado pelo IBGE.
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Figura 196 - Mapa de uso e ocupação do solo de Carazinho, elaborado pelo IBGE na escala 1:100.000.
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2.2.6.2 Macrodrenagem
A drenagem do município de Carazinho é constituída basicamente, em sua
microdrenagem, por coletores e rede de condução, ambas sem nenhum cadastro junto ao órgão
responsável do Município, e em sua macrodrenagem pelas sangas, arroios e rios naturais que
cruzam e drenam a área urbana.
Neste sentido, na sequência realiza-se a descrição das características identificadas e
levantadas primeiramente para macrodrenagem do município e, posteriormente, para a micro
drenagem do mesmo.
A rede hidrográfica do município de Carazinho é composta por diversos arroios e rios
que drenam para as duas “bacias” do município, ao norte para a do Rio da Várzea e ao Sul para
o Rio Jacuí. Dentre os principais rios que cortam o município tem-se o Rio da Várzea e o Rio
Jacuizinho, ambos com seus fluxos correntes pela área rural do município.
Os recursos hídricos, com denominação, identificados no município de Carazinho estão
apresentados no mapa da Figura 197. Ressalta-se que toda rede hidrográfica urbana foi
nomeada, sendo assumida como nomenclatura padrão para os trechos, a designação de arroio e
complementações com nomes de bairros próximos às cabeceiras ou por nomenclaturas de
conhecimento da população do entorno ou mesmo dos técnicos da Prefeitura.
A ocupação antrópica do município está quase que em sua totalidade alocada em área
definida como de divisor de águas de duas grandes bacias do Rio Grande do Sul, o que denota
o potencial da região para ocorrência de afloramentos do lençol freático, ou seja, de nascentes.
Nascentes são pontos de início das macrodrenagens naturais e urbanas do município. Portanto,
importa e tem relevância, na avaliação de diagnóstico da situação do sistema de drenagem
urbana de Carazinho, principalmente o levantamento e espacialização de suas localizações e
principais usos e ocupações de seu entorno, dentre outras informações correlatas.

2.2.6.2.1 Hidrografia
A localização das nascentes internas ao perímetro urbano, não foi disponibilizada pelo
Município. Com isto, para definição da localização aproximada das nascentes e dos cursos
d’água, foi aplicada metodologia de geração da rede hidrográfica com uso de Modelo Digital
de Elevação (MDE), desenvolvido com base nos levantamentos da Shuttle Radar Topography
Mission (Missão Topográfica Radar Shuttle - SRTM), obtendo por pós processamento pontos
de início destas redes (vértices) definidos como nascentes. A Figura 198 apresenta o mapa que
ilustra a localização das nascentes identificadas junto ao mapeamento das ruas do município de
Carazinho.
A localização das nascentes, foi, sempre que possível, apurada através de imagens de
satélite e com base no conhecimento dos técnicos da equipe de acompanhamento do PMSB do
Município. No perímetro urbano de Carazinho foram identificadas 34 nascentes. O Quadro 29
apresenta a relação das mesmas, sua localização aproximada através de coordenadas
geográficas, suas cotas de terreno aproximadas e um ponto de referência.
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Figura 197 - Mapa da hidrografia do municipio de Carazinho, com nomenclatura.
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Figura 198 - Mapa de localização das nascentes mapeadas localizadas no perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Quadro 29 - Caracterização das nascentes do perímetro urbano de Carazinho, RS.
Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nomenclatura

Nascente do Arroio
da Glória I
Nascente do Arroio
São Sebastião
Nascente do Arroio
Cantares
Nascente do Arroio
Conceição
Nascente da Sanga
Alegre
Nascente do Arroio
Santa Teresinha
Nascente do Arroio
do Distrito
Nascente do Arroio
Alvorada
Nascente do Arroio
Alvorada II
Nascente do Arroio
Ouro Preto
Nascente do Arroio
do Aterro
Nascente do Arroio
do Jokey
Nascente do Arroio
Frigorífico
Nascente do Arroio
Dinarte da Costa
Nascente do Arroio
Fábio
Nascente do Arroio
da Coxilha
Nascente do Arroio
Farrapos
Nascente do Arroio
do Hípica
Nascente do Arroio
da Corsan
Nascente do Arroio
Oriental
Nascente do Arroio
do Hospital
Nascente do Arroio
Floresta
Nascente do Arroio
Tombini

Longitude

Latitude

Altitude (m)

Ponto de referência

-52,738421 -28,299420

550

Próxima ao Trevo da Área
Industrial

-52,790506 -28,328513

586

Fundos do Bairro São Sebastião

-52,795629 -28,328246

580

Açudes atrás do Bairro Cantares

-52,798143 -28,306087

590

Rua Alfonso Pena

-52,792616 -28,321340

570

Fundos do Bairro Alegre

-52,813425 -28,320014

550

Entre a Pista do Aeroclube e a BR
285

-52,741754 -28,289142

570

Fundos (Norte) da Área Industrial

-52,806458 -28,304922

580

Final da Rua Valderino P. de
Oliveira

-52,806076 -28,309758

570

Final da Rua Guaranis

-52,788773 -28,302359

580

Próxima a Rua Coimbra

-52,766198 -28,304420

550

Próxima ao Aterro de Resíduos de
Construção Civil

-52,812761 -28,301001

570

Próxima ao Cemitério do Bairro
Fábio

-52,796239 -28,300159

599

Próxima ao Rua Osílio Zolet

-52,801715 -28,297470

573

Próxima a Rua Fernandes Vieira

-52,808312 -28,295079

560

Próxima ao Final da Rua
Independência

-52,762375 -28,295000

572

Em meio a Área Agrícola com
Acesso pela Rua Bernardo Paz

-52,795606 -28,295427

590

Próxima a Rua Jacques Los

-52,815839 -28,291694

570

Próxima a Av. São Bento e Cotrijal
- Saída São Bento

-52,799541 -28,290716

580

Próxima a Área da ETA da
CORSAN

-52,780378 -28,282654

587

Próxima a Rua Mato Grosso e Silva
Jardim

-52,794869 -28,285683

580

Próxima ao Hospital Municipal

-52,819744 -28,286132

559

Final da Rua Maurílio C. dos Santos

-52,751198 -28,284975

584

Próximo a Estrada Velha para PF e
Fundos da Granja Tombini
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Id

Nomenclatura

Nascente do Arroio
Carazinho
Nascente do Arroio
25
386
Nascente do Arroio
26
do Juvenato
Nascente do Arroio
27
Pátria
24

Longitude

Latitude

Altitude (m)

Ponto de referência

-52,789459 -28,282532

586

Próxima a Chácara Hartmann

-52,760031 -28,279616

570

Próxima a Granja Tombini e a BR
386

-52,773525 -28,279286

584

Próxima ao Juvenato

-52,821837 -28,278917

570

Área Agrícola Próxima ao Final da
Av. Pátria
Antes do Viaduto dos Trilhos do
Trem próximos ao Trevo Norte de
Acesso a Carazinho
Lateral da Rua Uruguai em seu
Ponto Final ao Norte
Próxima ao Entroncamento entre a
Rua Oriental e Rua Vinte e Um de
Abril
Junto ao Trevo de Acesso Norte a
Carazinho

28

Nascente do Arroio
Bier

-52,765070 -28,278379

576

29

Nascente do Arroio
Camaquã

-52,787571 -28,274140

568

30

Nascente do Arroio
Divisa

-52,782793 -28,280385

593

-52,771012 -28,273946

589

-52,784924 -28,268274

576

Fundos da Augustin Veículos na
BR 386

-52,803421 -28,264142

540

Zona Rural em Ponto Posterior ao
Cemitério da Rua dos Pinheiros

-52,783116 -28,284404

585

Fundos Mercado Charrua

Nascente do Arroio
Baixinho
Nascente do Arroio
32
São Lucas
Nascente do Arroio
33
dos Pinheiros
Nascente do Arroio
34
da Candinha
31

Fonte: PMSB, 2015.

O sistema de drenagem de uma bacia é constituído pelo rio principal e seus tributários
(afluentes/formadores). Neste sentido, posteriormente à identificação de cada uma das
nascentes, e certos de que cada uma destas gera um curso d’água, foi possível contabilizar a
ocorrência dos cursos d’água no perímetro urbano do município de Carazinho. Contudo,
ressalta-se que devido a confluências e aportes de afluentes, tem-se maior número de recursos
hídricos mapeados do que nascentes. Isto ocorre porque, em alguns casos, após a confluência
entre dois recursos hídricos, estes receberam nova denominação ou, por vezes, assumem a
nomenclatura do curso de maior comprimento. Desta forma, foram mapeados 40 cursos d’água
com nomenclatura no município de Carazinho, sendo estes componentes diretos do sistema de
macrodrenagem urbana do município.
Diversos destes cursos d’água não possuíam nomenclatura oficial junto aos órgãos
responsáveis do Município. Portanto, seguindo solicitação da comissão permanente do PMSB,
foi realizada breve pesquisa junto a moradores do entorno dos cursos d’água e aos próprios
técnicos da Prefeitura Municipal visando definir denominação, principalmente para os cursos
d’água principais das sub bacias do perímetro urbano de Carazinho. A metodologia identificou
40 cursos d’água e nomeou 39 cursos d’água da área urbana. Todos os cursos d’água
identificados na área urbana e alguns outros de “fluxo” pelo entorno do perímetro urbano, são
listados e resumidamente caracterizados na Tabela 95.

388

Tabela 95 - Descrição e caracterização de todos os arroios dentro dos limites do perímetro
urbano de Carazinho e identificação das sub bacias a que estes pertencem.
Decliv.
Sub-bacias
Nº de cursos
Comp.
Comp.
Identificação Nome
Média
Urbanas
d'água
(m)
(km)
(m/m)
Arroio Dinarte da Costa*
3636,62
3,636
0,017
Arroio Fábio
85,78
0,086
0,009
Arroio Hípica
818,34
0,818
0,023
Arroio Corsan
964,34
0,964
0,032
Sub-bacia do Arroio
8
Carazinho (Ur I)
Arroio Hospital
1461,59
1,462
0,025
Arroio Floresta
1111,74
1,112
0,025
Arroio Pátria
1209,85
1,210
0,031
Arroio Carazinho
3210,85
3,211
0,027
Arroio Divisa*
5020,06
5,020
0,019
Arroio Camaquã
173,74
0,174
0,125
Sub-bacia do Arroio
4
Arroio São Lucas
459,90
0,460
0,086
Divisa (Ur II)
Arroio Rod. Leonel
1331,07
1,331
0,027
Brizola
Arroio Baixinho*
3469,72
3,470
0,019
Sub-bacia do Arroio
3
Arroio da Granja
440,80
0,441
0,052
Baixinho (Ur III)
Arroio da Cotrijal
426,06
0,426
0,085
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio do Jokey*
1212,46
1,212
0,021
do Jokey (AJ I)
Arroio Passo da Areia*
1633,31
1,633
0,010
Arroio Cantares
1735,09
1,735
0,019
Sub-bacia do Arroio
Arroio Alvorada
1568,73
1,569
0,026
Passo da Areia (AJ
6
Arroio Alvorada II
674,08
0,674
0,035
II)
Arroio Conceição
2135,48
2,135
0,016
Arroio Santa Teresinha
545,31
0,545
0,016
Arroio Glória II*
9140,00
9,14
0,008
Sub-bacia do Arroio
19
Nesta sub bacia constam todos os abaixo relacionados
Glória II (AJ III)
por cada Sub Bacia Embutida
Arroio da Granja
1740,63
1,741
0,023
Tombini*
Arroio da 386
1,078
0,023
1077,67
Arroio da Bier
282,98
0,283
0,022
Sub-bacia do Arroio
7
Oriental (AJ IV)
Arroio do Juvenato
1041,08
1,041
0,045
Arroio Oriental
1353,65
1,354
0,041
Arroio Glória II*
2143,17
2,143
0,010
Arroio da Coxilha
1471,15
1,471
0,039
Arroio do Frigorífico*
1896,96
1,897
0,033
Arroio Farrapos
1252,20
1,252
0,036
Sub-bacia do Arroio
4
Aquático (AJ V)
Arroio da Candinha
1404,77
1,405
0,031
Arroio Aquático*
1372,31
1,372
0,017
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio Ouro Preto*
2055,69
2,056
0,030
Ouro Preto (AJ VI)
Sub-bacia do Arroio
1
Arroio Alegre*
2371,45
2,371
0,025
Alegre (AJ VII)
Arroio do Distrito*
4075,82
4,076
0,014
Sub-bacia do Arroio
2
Distrito (AJ VIII)
Arroio do Aterro
1151,94
1,152
0,026
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Sub-bacias
Urbanas
Sub-bacia do Arroio
São Sebastião (AJ
IX)
Sub-bacia do Arroio
Glória I (AJ X)
TOTAL

Nº de cursos
d'água
2
2

Comp.
(m)

Comp.
(km)

Arroio São Sebastião*

4490,58

4,491

Decliv.
Média
(m/m)
0,019

Sem Denominação

1204,07

1,204

0,029

Arroio Glória*
Sanga da Produção

4643,88
2003,01

4,644
2,003

0,010
0,020

Identificação Nome

40

* Cursos d’água principais (Obs. quando foram apontados dois em uma única sub bacia, devem ser somados os
dois trechos para fins de cálculo do comprimento total do curso d’água principal).

Reforça-se que foram anotadas 34 nascentes e, representados em mapa 40 cursos d’água
internos aos limites do perímetro urbano de Carazinho. A nomenclatura destes elementos
observou a ocorrência de alterações de nomes quando na confluência de dois cursos d’água
“menores” para formação de um “maior”.
Estes mesmos recursos hídricos estão representados em um mapa, com suas respectivas
nomenclaturas na Figura 199.
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Figura 199 - Mapa da hidrografia urbana do município de Carazinho, RS.
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Em breve avaliação sobre os dados apresentados, pode-se perceber algumas
características das ramificações e do desenvolvimento do sistema de drenagem. Tais
características podem indicar preliminarmente a maior ou menor velocidade com que a água
deixa a bacia hidrográfica.
O padrão de drenagem de uma bacia depende da estrutura geológica do local, tipo de
solo, topografia e clima e influencia no comportamento hidrológico da bacia. Nesta
classificação, baseada mais em critérios geométricos do que genéticos, tem-se as seguintes
classes:
a) Dendrítica -: lembra a configuração de uma árvore. É típica de regiões onde
predomina rocha de resistência uniforme;
b) Treliça: composta por rios principais consequentes correndo paralelamente,
recebendo afluentes subsequentes que fluem em direção transversal aos primeiros.
O controle estrutural é muito acentuado, devido à desigual resistência das rochas. A
extensão e a profundidade dos leitos serão maiores sobre rochas menos resistentes,
dando formação a vales ladeados por paredes de rochas mais resistentes. Este tipo é
encontrado em regiões de rochas sedimentares estratificadas, assim como em áreas
de glaciação;
c) Retangular: variação do padrão treliça, caracterizado pelo aspecto ortogonal devido
às bruscas alterações retangulares nos cursos fluviais. Deve-se à ocorrência de falhas
e de juntas na estrutura rochosa;
d) Paralela: também chamada “ cauda equina”, ocorre em regiões de vertentes com
acentuada declividade, ou onde existam controles estruturais que favoreçam a
formação de correntes fluviais paralelas;
e) Radial: pode desenvolver-se sobre vários tipos e estruturas rochosas, como por
exemplo em áreas vulcânicas e dômicas;
f) Anelar: típica de áreas dômicas; a drenagem acomoda-se aos afloramentos das
rochas menos resistentes.
A Figura 200 apresenta uma representação esquemática dos padrões de drenagem e, por
consequência, de descrição textural preliminar da região de Carazinho.
Figura 200 - Padrões de drenagem.

Fonte: Christofoletti, 1980.
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Facilmente observa-se na Figura 200 que a drenagem da área urbana do município de
Carazinho é classificada como dendrítica, sendo esculpida em rochas de resistência uniforme
que não possuem nenhuma orientação preferencial ou uma organização sistemática. É típico de
rochas sedimentares horizontais, podendo também ocorrer em rochas de baixo grau
metamórfico. Pode também ocorrer em alguns derrames de lavas ou sedimentos de origem
vulcânica.
Logicamente, em muitos casos a classificação dos padrões de drenagem de áreas
distintas realizada por diferentes executores, difere na interpretação. Desta forma, visando a
comparação de padrões de drenagem, assim como o relacionamento destes padrões com
processos hidrológicos da bacia, buscou-se representar os padrões de drenagem em termos
quantitativos através de parâmetros físicos que serão apresentados após a descrição dos limites
das sub bacias urbanas.

2.2.6.2.2 Sub-bacias
A avaliação das “bacias” de drenagem, ou também, áreas de contribuição ao sistema de
macrodrenagem do município de Carazinho foi realizada a partir da delimitação de sub-bacias
(demarcadas para cada curso d’água principal) e microbacias (demarcadas para cada trecho de
curso d’água). A delimitação das sub-bacias considerou como exutórios os pontos sob os cursos
d’água principais em seus trechos fora dos limites do perímetro urbano. Já a delimitação das
microbacias considerou como exutórios todas as confluências registradas no perímetro urbano.
Dada a importância e relevância do estudo e, portanto, da necessidade da
disponibilidade de dados, como por exemplo levantamentos planialtimétricos, quando se visa
cumprimento dos fins a que se compromete a delimitação de bacias, foi realizada pesquisa junto
aos diversos setores do órgão público municipal, além da concessionária responsável pelos
serviços de abastecimento público e esgotamento sanitário do município de Carazinho, visando
a disponibilidade de quaisquer recursos relacionados ao tema. Tal pesquisa apontou para
inexistência de quaisquer informações e dados de levantamentos topográficos para o município
de Carazinho.
Dadas as circunstâncias, deu-se início à aplicação de metodologia consagrada embasada
em dados disponíveis gratuitamente em diversos meios digitais. Iniciou-se com a busca por
modelos digitais de elevação (MDE) para o Município, visando apresentar as características da
topografia local e possibilitar a delimitação das bacias, mesmo que com menor precisão do que
a esperada e indicada para fins de projeto.
A elaboração do trabalho de delimitação das sub-bacias e microbacias urbanas de
Carazinho foi realizada com base nos MDE’s do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM),
disponibilizados em diversas fontes de órgãos públicos americanos e brasileiros como: NASA;
CGIAR e LABGEO/UFRGS. Estes MDE’s foram obtidos durante uma missão de 11 dias
realizada em fevereiro de 2000, onde o SRTM, que consistiu de um sistema de radar acoplado
ao Ônibus Espacial Endevour, realizou a emissão de ondas de radar sobre a superfície terrestre
e posterior leitura da reflexão destas ondas, possibilitando obter como resposta a elevação da
superfície terrestre.
Os dados foram publicados, em um primeiro momento, em uma grade com arco de 1
segundo (resolução de 30 m) para os EUA e com um arco de 3 segundos (resolução de 90 m)
para o resto do globo da latitude de 56°S até a de 60°N. Porém, atualmente já encontram-se
disponibilizados os dados com resolução de 1’ ou 30 metros, ainda não corrigidos e/ou
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consistidos, para diversas outras partes do mundo, inclusive para o Brasil, contemplando assim
as necessidades do PMSB de Carazinho.
Com a obtenção dos MDE’s, procedeu-se com a aplicação de metodologia de
delimitação de bacias consagrada e disponível em diversas ferramentas acopladas a softwares
de geoprocessamento, como a utilizada “IPHydro Tools” disponibilizada para MapWindow.
Conforme já comentado, o fato de o Município ter se desenvolvido e expandido a partir
do divisor de águas (aproximadamente Av. Flores da Cunha) de duas grandes bacias (Bacia do
Rio da Várzea e Bacia do Alto Jacuí), tem como consequência direta o fato da hidrografia
urbana do Município ser formada por cursos d’água próximos a suas cabeceiras (nascentes).
Com isto, a delimitação das sub-bacias e microbacias realizada, considerando a totalidade das
áreas de contribuição de cada curso d’água, definiu sub-bacias dentro do perímetro urbano do
município.
A macro rede pluvial, conforme já informado, é representada pelos 34 cursos d’água
mapeados. Neste sentido, visando beneficiar o município de Carazinho com dados e
informações importantes e por vezes indispensáveis para a gestão e manejo das águas pluviais,
foram delimitadas as principais sub-bacias destas redes de drenagem naturais do perímetro
urbano.
O levantamento definiu a delimitação de seis sub-bacias no perímetro urbano de
Carazinho, conforme Figura 201, sendo três drenantes para Bacia do Rio Uruguai, identificadas
pelo indexador “Ur” e, outras três drenantes para Bacia do Alto Jacuí, identificadas pelo
indexador “AJ” a saber:


Sub-bacia do Arroio Carazinho (Ur I);



Sub-bacia do Arroio Divisa (Ur II);



Sub-bacia do Arroio Baixinho (Ur III);



Sub-bacia do Arroio do Jokey (AJ I);



Sub-bacia do Arroio Passo da Areia (AJ II); e



Sub-bacia do Arroio Glória II (AJ III).

Visando maior detalhamento do sistema de macrodrenagem natural do município de
Carazinho, a Sub-bacia do Arroio Glória II, sub-bacia com número muito grande de cursos
d’água afluentes ao rio principal, foi espacialmente subdivida em suas outras sete sub-bacias
embutidas, conforme apresentado pela Figura 202. Estas sub-bacias embutidas estão abaixo
relacionadas:


Sub-bacia do Arroio Oriental (AJ IV);



Sub-bacia do Arroio Aquático (AJ V);



Sub-bacia do Arroio Ouro Preto (AJ VI);



Sub-bacia do Arroio Alegre (AJ VII);



Sub-bacia do Arroio Distrito (AJ VIII);



Sub-bacia do Arroio São Sebastião (AJ IX); e



Sub-bacia do Arroio Glória I (AJ X).
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Figura 201 - Mapa das seis sub-bacias hidrográficas identificadas no perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Figura 202 - Mapa das sete sub-bacias embutidas na sub-bacia do Arroio Glória II, perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Para entender o funcionamento destas bacias, como elementos do sistema de drenagem,
torna-se necessário expressar quantitativamente as manifestações de forma (a área da bacia, sua
forma geométrica, etc.), de processos (escoamento superficial, deflúvio, etc.) e suas interrelações.
Neste sentido, vários parâmetros físicos foram obtidos e calculados, alguns deles
aplicáveis à bacia como um todo, enquanto outros relativos apenas a algumas características do
sistema. O importante é reconhecer que nenhum desses parâmetros devem ser entendidos como
capazes de simplificar a complexa dinâmica das bacias hidrográficas, a qual inclusive tem
magnitude temporal.
Estes parâmetros e suas inter-relações podem ser classificados em:
a) Parâmetros físicos: área, fator de forma, compacidade, altitude média, declividade
média, densidade de drenagem, número de canais, direção e comprimento do
escoamento superficial, comprimento da bacia, hipsometria (relação área - altitude),
comprimento dos canais, padrão de drenagem, orientação, rugosidade dos canais,
dimensão e forma dos vales, índice de circularidade, etc.;
b) Parâmetros geológicos: tipos de rochas, tipos de solos, tipos de sedimentos fluviais,
etc.;
c) Parâmetros de vegetação: tipos de cobertura vegetal, espécies, densidade, índice de
área foliar, biomassa, etc.;
d) Inter-relações: Lei do Número de Canais (razão de bifurcação), Lei do Comprimento
dos Canais (relação entre comprimento médio dos canais e ordem), Lei das Áreas
(relação entre área e ordem), etc.
Neste sentido, a Tabela 96 apresenta a relação das sub-bacias delimitadas e das subbacias embutidas na Sub-bacia do Arroio Glória, demonstrando os parâmetros físicos de cada
uma. Os demais parâmetros, supracitados de outras classes, foram suficientemente descritos na
caracterização do município de Carazinho, em itens anteriores deste relatório.
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Tabela 96 - Parâmetros físicos das sub-bacias urbanas do município de Carazinho, RS.
Sub-bacias

Área (m²)

Área
(km²)

Perímetro
(km)

Decl.
média da
Bacia (%)

Fator de
forma
(Kf)

Coeficiente de
compacidade
(Kc)

Nº de
Canais

Densidade
de
drenagem

Curso d'água
Principal

Comprimento
do curso d'água
principal (km)

Declividade média
do curso d'água
principal (m/m)

SUB BACIAS URBANAS
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Divisa (Ur II)
Sub-bacia do Arroio
Baixinho (Ur III)
Sub-bacia do Arroio do
Jokey (AJ I)
Sub-bacia do Arroio
Passo da Areia (AJ II)
Sub-bacia do Arroio
Glória II (AJ III)

9.567.562,36

9,57

19,13

2,73

0,60

1,74

8,0

1,31

Arroio Dinarte da
Costa

3,64

0,017

5.589.515,48

5,59

17,42

2,53

0,22

2,08

4,0

1,26

Arroio Divisa

5,02

0,019

3.513.750,23

3,51

12,02

3,02

0,29

1,81

3,0

1,23

Arroio Baixinho

3,47

0,019

1.295.047,93

1,30

7,41

3,18

0,88

1,84

1,0

0,94

Arroio do Jokey

1,21

0,021

6.131.242,17

6,13

15,36

2,55

0,43

1,75

5,0

1,44

Arroio Passo da
Areia

1,63

0,010

33.544.793,46

33,54

38,05

1,87

0,40

1,85

19,0

1,35

Arroio Glória II

9,14

0,008

3,88

0,015

3,27

0,025

2,06

0,030

2,37

0,025

4,08

0,014

4,49

0,019

4,65

0,010

SUB-BACIAS EMBUTIDAS NA BACIA DO RIO GLÓRIA
Sub-bacia do Arroio
Oriental (AJ IV)

6.377.862,55

6,38

15,85

1,99

0,61

1,77

7,0

1,43

Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)

3.858.298,56

3,86

12,54

3,26

0,36

1,80

4,0

1,54

1.375.071,76

1,38

7,11

4,08

0,33

1,71

1,0

1,49

1.928.802,92

1,93

8,26

3,47

0,34

1,68

1,0

1,23

5.056.478,50

5,06

15,00

2,06

0,30

1,88

2,0

1,03

4.294.418,65

4,29

14,39

2,47

0,21

1,96

2,0

1,33

6.810.407,00

6,81

17,10

2,00

0,32

1,85

2,0

0,98

Sub-bacia do Arroio
Ouro Preto (AJ VI)
Sub-bacia do Arroio
Alegre (AJ VII)
Sub-bacia do Arroio
Distrito (AJ VIII)
Sub-bacia do Arroio São
Sebastião (AJ IX)
Sub-bacia do Arroio
Glória I (AJ X)
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Arroio Granja
Tombini +
Arroio Glória II
Arroio do
Frigorífico +
Arroio Aquático
Arroio Ouro
Preto
Arroio Alegre
Arroio do
Distrito
Arroio São
Sebastião
Arroio Glória I

A análise da Tabela 96, em se tratando da densidade da macrodrenagem natural de
Carazinho, portanto, da densidade de drenagem (Dd) das sub bacias, permite determinar que as
sub-bacias delimitadas se apresentam na totalidade classificadas com bacias de drenagem
regular com Dd variando entre 0,5 e 1,5 km/km², conforme limites de classes apresentados
abaixo Christofoletti (1981).


Bacias com drenagem pobre → Dd< 0,5 km/km²



Bacias com drenagem regular → 0,5 ≤ Dd < 1,5 km/km²



Bacias com drenagem boa → 1,5 ≤ Dd < 2,5 km/km²



Bacias com drenagem muito boa → 2,5 ≤ Dd < 3,5 km/km²



Bacias excepcionalmente bem drenadas → Dd ≥ 3,5 km/km²

Esta Dd é uma boa indicação do grau de desenvolvimento de um sistema de drenagem.
Expressa a relação entre o comprimento total dos cursos d’água (sejam eles efêmeros,
intermitentes ou perenes) de uma bacia e a sua área total.
Os fatores de forma calculados indicam baixos potenciais à riscos de inundações (para
quase a totalidade das sub-bacias).
Além disto percebe-se pela análise da Tabela 96 que as declividades dos cursos d’água
são maiores em pontos mais próximos ao centro do município (Av. Flores da Cunha),
diminuindo radialmente em ambos os sentidos desta. Isto se deve às cotas mais altas do divisor
de águas no qual foi executada a Av. Flores da Cunha. Esta avaliação demonstra principalmente
a possível ocorrência de escoamentos de maiores velocidades mais próximos ao centro, tendo
possíveis reduções de velocidades em pontos alocados nos bairros. Este cenário ilustra o
potencial para problemas de drenagem quando relacionados ao escoamento de grandes volumes
de chuva, uma vez que possibilita o escoamento rápido do centro ocasionando, possivelmente,
ondas de cheias nos pontos mais baixos, ou seja, nos canais de drenagem natural localizados
nos bairros com capacidade lenta de dissipação.
O planejamento de ações sob o sistema de drenagem das águas pluviais deve ser
realizado com o maior nível de detalhamento possível, podendo avaliar por exemplo ações
sobre a macrodrenagem em diversos pontos da rede natural. Neste sentido, foram delimitadas
e identificadas 63 microbacias, internas as sub bacia, na área de ocupação urbana do município
de Carazinho, tomando-se por exutórios qualquer confluência entre dois trechos de curso
d’água. Algumas informações e características das microbacias estão apresentadas na Tabela
97.
O mapa de ilustração dos limites das microbacias, contemplando sua identificação, é
apresentado na Figura 203.
Tabela 97 - Parâmetros físicos das microbacias urbanas de Carazinho, RS.
ID
1
2
3

SUB-BACIAS

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

ÁREA
(km²)

Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)

Micro - A (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

860.325,62

0,86

Micro - B (Micro Sanga Fábio)

320.935,94

0,32

Micro - C (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

259.706,51

0,26
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ID
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

SUB-BACIAS
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio
Carazinho (Ur I)

25

ÁREA (m²)

Micro - D (Micro Arroio da
496.460,33
Hípica)
Micro - E (Micro Arroio Dinarte
62.220,36
da Costa)
Micro - F (Micro Arroio da
673.038,00
Corsan)
Micro - G (Micro Arroio Dinarte
142.190,51
da Costa)
Micro - H (Micro Arroio do
1.012.416,44
Hospital)
Micro - I (Micro Arroio Dinarte da
558.077,70
Costa)

ÁREA
(km²)
0,50
0,06
0,67
0,14
1,01
0,56

Micro - J (Micro Arroio Floresta)

1.088.196,47

1,09

Micro - K (Micro Arroio Dinarte
da Costa)

385.223,27

0,39

Micro - L (Micro Arroio Pátria)

687.583,43

0,69

Micro - M (Micro Arroio Dinarte
da Costa)
Micro - N (Micro Arroio
Carazinho)
Micro - O (Micro Arroio
Carazinho)

225.911,86

0,23

2.550.404,40

2,55

244.841,07

0,24

Micro - A (Micro Arroio Divisa)

1.029.354,05

1,03

602.928,85

0,60

466.743,93

0,47

Micro - D (Micro Arroio Divisa)

747.581,94

0,75

Micro - E (Micro Arroio Rod,
Leonel Brizola)

1.253.791,87

1,25

Micro - F (Micro Arroio Divisa)

1.489.097,86

1,49

882.288,74

0,88

483.011,36

0,48

2.148.450,12

2,15

Sub-bacia do Arroio do Jokey
Micro - A (Micro Arroio do Jokey) 1.295.047,93
(AJ I)

1,30

Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)
Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)
Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)
Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)
Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)
Sub-bacia do Arroio Divisa
(Ur II)

Sub-bacia do Arroio Baixinho
(Ur III)
Sub-bacia do Arroio Baixinho
23
(Ur III)
Sub-bacia do Arroio Baixinho
24
(Ur III)
22

MICROBACIAS

Micro - B (Micro Arroio
Camaquã)
Micro - C (Micro Arroio São
Lucas)

Micro - A (Micro Arroio
Baixinho)
Micro - B (Micro Arroio da
Granja)
Micro - C (Micro Arroio da
Cotrijal)
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ID
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

SUB-BACIAS

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - A (Micro Arroio
1.872.729,68
Areia (AJ II)
Conceição)
Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - B (Micro Arroio Cantares) 1.360.137,38
Areia (AJ II)
Sub-bacia do Arroio Passo da Micro - C (Micro Arroio Passo da
927.752,87
Areia (AJ II)
Areia)
Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - D (Micro Arroio Santa
375.646,15
Areia (AJ II)
Terezinha)
Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - E (Micro Arroio Alvorada) 553.262,68
Areia (AJ II)
Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - F (Micro Alvorada II)
479.020,61
Areia (AJ II)
Sub-bacia do Arroio Passo da
Micro - G (Micro Arroio
220.653,66
Areia (AJ II)
Alvorada)
Sub-bacia do Arroio Passo da Micro - H (Micro Arroio Passo da
342.033,93
Areia (AJ II)
Areia)

ÁREA
(km²)
1,87
1,36
0,93
0,38
0,55
0,48
0,22
0,34

Sub-bacia do Arroio Glória II
(AJ III)
São apresentadas apenas as que não estão contempladas nas
Sub-bacia do Arroio Glória II
Sub-bacias embutidas a seguir
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
114.189,81
0,11
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
444.639,28
0,44
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
719.771,95
0,72
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
1.071.873,67
1,07
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
540.656,11
0,54
(AJ III)
Sub-bacia do Arroio Glória II
952.263,33
0,95
(AJ III)
Sub-bacias embutidas na Bacia do Rio Glória (AJ III)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - A (Micro Arroio 386)
428.327,25
0,43
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - B (Micro Arroio da Bier)
393.588,24
0,39
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - C (Micro Arroio 386)
399.156,69
0,40
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental Micro - D (Micro Arroio da Granja
1.798.290,45
1,80
(AJ IV)
Tombini)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - E (Micro Arroio Glória II) 154.226,22
0,15
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - F (Micro Arroio do
1.036.971,31
1,04
(AJ IV)
Juvenato)
Sub-bacia do Arroio Oriental
Micro - G (Micro Arroio Glória II) 291.076,20
0,29
(AJ IV)
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ID
47
48
49

SUB-BACIAS
Sub-bacia do Arroio Oriental
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental
(AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Oriental
(AJ IV)

MICROBACIAS

ÁREA (m²)

ÁREA
(km²)

Micro - H (Micro Arroio Oriental)

682.562,11

0,68

Micro - I (Micro Arroio Glória II)

595717,93

0,60

Micro - J (Micro Arroio da
Coxilha)

597.774,86

0,60

816.423,17

0,82

895.087,03

0,90

281.408,50

0,28

747.450,54

0,75

1.117.929,30

1,12

Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)
Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)
Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)
Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)
Sub-bacia do Arroio do
Aquático (AJ V)

Micro - A (Micro do Arroio
Frigorífico)
Micro - B (Micro do Arroio
Farrapos)
Micro - C (Micro do Arroio do
Frigorífico)
Micro - D (Micro do Arroio
Candinha)
Micro - E (Micro do Arroio
Aquático)

55

Sub-bacia do Arroio Ouro
Preto (AJ VI)

Micro - A (Micro Arroio Ouro
Preto)

1.375.071,76

1,38

56

Sub-bacia do Arroio Alegre
(AJ VII)

Micro - A (Micro Arroio Alegre)

1.928.802,92

1,93

57

Sub-bacia do Distrito (AJ
VIII)

Micro - A (Micro Arroio do
Distrito)

5.056.478,50

5,06

Sub-bacia do Arroio São
Sebastião (AJ IX)
Sub-bacia do Arroio São
Sebastião (AJ IX)
Sub-bacia do Arroio São
Sebastião (AJ IX)
Sub-bacia do Arroio Glória I
(AJ X)
Sub-bacia do Arroio Glória I
(AJ X)
Sub-bacia do Arroio Glória I
(AJ X)

Micro - A (Micro Arroio São
Sebastião)
Micro - B (Micro Arroio Sem
Nome)
Micro - C (Micro Arroio São
Sebastião)

1.874.745,62

1,87

726.092,18

0,73

1.693.580,86

1,69

Micro - A (Micro Arroio Glória I)

2.501.180,45

2,50

Micro - B (Micro Arroio da
Produção)

1.827.289,55

1,83

Micro - C (Micro Arroio Glória I)

2.481.937,00

2,48

50
51
52
53
54

58
59
60
61
62
63

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 203 - Mapa das microbacias do perímetro urbano de Carazinho, RS.
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Quanto aos elementos estruturais de macrodrenagem (pontes, canais abertos, etc.),
foram identificados elementos desde bem estruturados até pontilhões em madeira. Do ponto de
vista de macrodrenagem estes elementos, muitas vezes, delimitam e dificultam o escoamento
natural (estrangulamento do fluxo) das sangas, arroios e rios principalmente pelo acúmulo de
detritos e/ou resíduos sólidos (lixo).
Medidas paliativas de limpeza do leito das sangas, arroios e rios tem colaborado na
manutenção das condições de escoamento. Entretanto, medidas de educação ambiental devem
ser intensificadas na tentativa de minimizar tais problemas.
Segundo a comissão do PMSB de Carazinho, o município possuía contrato com empresa
terceirizada para realização da limpeza periódica dos leitos das sangas e rios. Entretanto, este
contrato foi finalizado e não renovado desde o ano de 2007.
Ainda referente à macrodrenagem, processos erosivos foram identificados em vários
pontos das margens e/ou taludes das sangas, arroios e rios. A retirada de matas ciliares, o
aumento das áreas urbanas impermeáveis e as ocupações ribeirinhas contribuem diretamente
para formação e aumentos destes processos de erosão. A seguir ilustra-se em registros
fotográficos (Figura 204 e Figura 205) estes processos no Arroio Dinarte da Costa, no Bairro
Glória.
Os pontos de ocupações irregulares em áreas ribeirinhas forma registrados, por exemplo,
no Bairro Vargas (Figura 206 e Figura 207).

Figura 204 - Processo erosivo no Arroio
Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 01).

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 205 - Processo erosivo no Arroio
Dinarte da Costa - Bairro Glória (registro 02).

Figura 206 - Ocupações ribeirinhas no Bairro
Vargas (registro 01).

Figura 207 - Ocupações ribeirinhas no Bairro
Vargas (registro 02).

Fonte: PMSB, 2015.

2.2.6.3 Microdrenagem
O sistema de microdrenagem é composto, basicamente, por todos os elementos que
coletam (bocas de lobo, caixas, grelhas, etc.) e conduzem (sarjetas, tubulações, valas, etc.) as
águas das chuvas na rede urbana do Município.
Como citado anteriormente, o município de Carazinho não possui cadastro da
infraestrutura dos elementos coletores e de sua rede de drenagem implantada. Desta forma, não
foi possível determinar o comprimento total da rede de drenagem, assim como a verificação do
diâmetro das tubulações instaladas.
Para diagnosticar a situação da drenagem foram realizadas visitas a campo, entrevistas
com profissionais e funcionários do Município e levantamentos de escritório por ferramenta de
visualização de registros fotográficos (Street View), disponibilizados pelo Google Earth para o
período de 2011. O levantamento por ferramenta de visualização percorreu todo o perímetro
urbano do Município, identificando a existência ou não de elementos de drenagem superficial.
Neste levantamento foram identificadas, ao todo, 1.374 bocas de lobo no perímetro
urbano de Carazinho. A Figura 208 mostra o mapa com a locação esquemática das bocas de
lobo identificadas.
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Figura 208 - Mapa do levantamento das bocas de lobo de Carazinho, RS.
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Dentre as bocas de lobo identificadas observaram-se basicamente dois tipos: bocas de
lobo de guia (Figura 209) e de grelha (Figura 210). Ilustram-se, a partir de registros fotográficos,
os dois tipos destes elementos coletores nas Figura 211 e Figura 212, no município de
Carazinho.

Figura 209 - Boca de lobo de guia.

Figura 210 - Boca de lobo com Grelha.

Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana Município
de Porto Alegre - Manual de Drenagem Urbana (IPH)

Figura 211 - Registro de boca de lobo de guia.

Fonte: Plano Diretor de Drenagem Urbana Município de
Porto Alegre - Manual de Drenagem Urbana (IPH)

Figura 212 - Registro de boca de lobo com grelha.

Fonte: PMSB, 2015.

Ressalta-se que neste levantamento foi possível identificar a falta de um padrão para a
locação dos elementos coletores. Notadamente a locação das bocas de lobo ocorre
aleatoriamente, sem definições quanto a distâncias mínimas e/ou máximas de esquinas e meios
fios.
A locação de bocas de lobo deve, basicamente, respeitar a capacidade hidráulica da
sarjeta e/ou meio fio e a disposição da faixa de segurança (ou fluxo de pedestres nas calçadas
públicas) da via/rua. A definição das sub-bacias, anteriormente identificadas e comentadas, teve
por objetivo caracterizar o município pelo ponto de vista hidrológico além de permitir a
particularização do diagnóstico dos elementos coletores nestas novas áreas. Ressalta-se que
estas divisões de sub-bacias e seus parâmetros tornam-se uma importante ferramenta para
revisões e dimensionamento de redes de microdrenagem.
A seguir apresentam-se nas Figura 213 até a Figura 218 as sub-bacias e os elementos
coletores identificados nas mesmas.
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Figura 213 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio Carazinho – Ur I.
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Figura 214 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio Divisa – Ur II
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Figura 215 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio Baixinho – Ur III.
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Figura 216 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio do Jokey – AJ I.
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Figura 217 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio Passo da Areia – AJ II.
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Figura 218 - Mapa com indicação das bocas de lobo na Sub-bacia do Arroio Glória II – AJ III.
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O resumo das sub-bacias e dos elementos coletores identificados em cada uma delas
está apresentado na Tabela 98.
Tabela 98 - Número de bocas de lobo por sub-bacia em Carazinho, RS.
SUB-BACIAS URBANAS
SUB-BACIAS

Bocas de lobo
(Quantidade)

Sub-bacia do Arroio Carazinho (Ur I)
Sub-bacia do Arroio Divisa (Ur II)
Sub-bacia do Arroio Baixinho (Ur III)
Sub-bacia do Arroio do Jokey (AJ I)
Sub-bacia do Arroio Passo da Areia (AJ II)
Sub-bacia do Arroio Glória II (AJ III)

415
82
2
7
316
0

BACIAS EMBUTIDAS
Sub-bacia do Arroio Oriental (AJ IV)
Sub-bacia do Arroio Aquático (AJ V)
Sub-bacia do Arroio Ouro Preto (AJ VI)
Sub-bacia do Arroio Alegre (AJ VII)
Sub-bacia do Arroio do Distrito (AJ VIII)
Sub-bacia do Arroio São Sebastião (AJ IX)
Sub-bacia do Arroio Glória I (AJ X)

135
290
77
35
0
0
*

Fonte: PMSB, 2015.

Quanto à tubulação de condução das águas coletadas pelas bocas de lobo, não foi
possível determinar o comprimento total de rede de atendimento. Como informado
anteriormente, não há no município de Carazinho um cadastro destas tubulações.
Outro ponto de lacuna para o diagnóstico da microdrenagem refere-se aos diâmetros das
tubulações. Em entrevistas realizadas com profissionais e colaboradores da Prefeitura foi
informado que são utilizadas tubulações em concreto simples e/ou armados com diâmetros de
400 a 600 mm.
As manutenções da rede de microdrenagem são realizadas regularmente apenas no que
tange à limpeza de sarjetas e/ou meio fios. Para esta finalidade a prefeitura possui contrato com
a empresa terceirizada Caroldo Prestação de Serviços Ltda., que realiza limpeza das ruas
identificadas na Figura 219 (Mapa de varrição do Município).
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Figura 219 - Mapa das ruas atendidas pelos serviços de varrição e limpeza de bocas de lobo em Carazinho, RS.
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Para as bocas de lobo e tubulações não são realizadas manutenções. As limpezas,
reparos e trocas de tubulações são executadas apenas de acordo com a demanda da população.
A seguir apresentam-se alguns registros fotográficos de bocas de lobo parcialmente
interrompidas ou cobertas por resíduos sólidos (Figura 220 e Figura 221).
Figura 220 - Registro de boca de lobo
parcialmente interrompida.

Figura 221 - Registro de boca de lobo
interrompida.

Fonte: PMSB, 2015.

Ressalta-se que durante as audiências públicas foi informado que há contaminação de
esgoto sanitário nas redes de drenagem e manejo de águas pluviais. Tal informação se repetiu
nas reuniões de vários locais, sendo reiterado que os efluentes gerados na região central causam
grande impacto de odores nos bairros que circundam o centro da cidade.
Além de todos os pontos mencionados acima, chama a atenção que a Prefeitura de
Carazinho não possui um procedimento de projetos de drenagem que orientem e normatizem
os processos executivos. Segundo a comissão do PMSB, os projetos apenas são realizados
quando solicitados via Ministério Público.

2.2.6.4 Áreas de riscos de inundação e alagamento
O município de Carazinho apresenta problemas pontuais e periódicos em algumas áreas
com risco de inundações. Adicionalmente, como em quase todos os municípios do Brasil,
apresenta problemas quanto a alagamentos devido à deficiência dos sistemas de
microdrenagem. Os principais casos de inundações ocorrem nas regiões de ocupações
ribeirinhas irregulares em virtude, principalmente, da urbanização e do acúmulo de resíduos
sólidos nas sangas, arroios e rios.
Quanto aos alagamentos, estes são temporários e envolvem regiões em que há
problemas devido à impermeabilização do solo (urbanização), pavimentação das ruas,
obstrução de sarjetas, falta de manutenção (limpeza) das bocas de lobo ou ainda em função da
incapacidade das tubulações condutoras das águas das chuvas.
A Figura 222 ilustra o mapa com as regiões de risco a inundações e nas Figura 223 e
Figura 224 os registros fotográficos do Bairro Medianeira, onde são registrados problemas de
inundações.
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Figura 222 - Mapa dos pontos identificados como críticos quanto à vulnerabilidade a alagamentos e inundações em Carazinho, RS.
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Figura 223 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 01).

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 224 - Área de risco de inundação no Bairro Medianeira, em Carazinho (vista 02).

Fonte: PMSB, 2015.
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2.2.7 Atividade B.2.7 - Desenvolvimento urbano e habitação
Nesta atividade, conforme preconiza o TR, foram identificados e analisados, quando
disponível, dados e informações subsidiárias, objetivos e ações estruturantes do Plano Diretor
de Desenvolvimento Integrado, legislações correlatas, bem como programas e planos de
desenvolvimento urbano e habitacional em andamento ou previstos, que tenham reflexos
diretos nas demandas e necessidades relativas ao saneamento básico municipal. Em particular,
foram levantados e analisados dados e informações que caracterizem o crescimento e expansão
da população urbana e rural de Carazinho, proporcionando embasamento para as definições dos
cenários de prognóstico.
A partir do Plano Diretor do Município identificaram-se dados e informações
subsidiárias e os objetivos e ações estruturantes, tais como: perímetro urbano da sede e dos
distritos do município, parâmetros de uso e ocupação do solo.
No campo da habitação, foram identificados dados quanto ao reflexo nas demandas e
necessidades em termos do saneamento básico. Desta forma, foi possível levantar dados quanto
a indicadores de habitação no município de Carazinho, ou seja, percentuais de população que
possuem água encanada e rede pública de esgoto, bem como estimativa de habitações com fossa
séptica ou esgoto a céu aberto, conforme dados do Ministério da Saúde – Situação do
saneamento básico oriundo do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB).
Além disso, segundo dados coletados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), identificaram-se informações quanto às habitações no município e a população
residente nas mesmas, segundo cada setor censitário, além de ocupações irregulares,
assentamentos precários dentre outras informações pertinentes as necessidades do PMSB de
Carazinho.
Sendo assim, todas as informações características do município de Carazinho serão
especificadas a seguir.
De acordo com Lei Municipal 4.365/1992, que institui o Plano Diretor de Carazinho, o
zoneamento do território do Município teve como objetivo proporcionar uma correta promoção
da preservação do solo e dos recursos hídricos, principalmente de suas nascentes. Desta forma,
o território do município foi zoneado em quatro zonas, sendo elas: Zona de Proteção dos
Mananciais (ZPM), Zona Agrícola 1 (ZA1), Zona Agrícola 2 (ZA2) e, por fim, a Zona Urbana.
Ademais, a definição do perímetro urbano de Carazinho foi alterada e atualmente está
definida, com base na Lei Municipal 5.485/01 de 09 de abril de 2001, na qual informa-se que a
área do perímetro urbano é de 114,74 km² de um total de 665,10 km².
A Lei Complementar N. º 178, de 30 de dezembro de 2013 dispõe sobre o Plano Diretor
do Município de Carazinho, atualizado de acordo com as diretrizes do Estatuto da Cidade e pelo
qual se orienta atualmente o ordenamento territorial urbano do município.
Em seu Art. 2º define que:
“O Plano Diretor do Município de Carazinho é o instrumento básico da
Política de Desenvolvimento e Planejamento Territorial, abrangendo a
totalidade do território municipal com o intuito de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções físicas, administrativas, econômicas e
sociais da cidade e do município, orientar a atuação do Poder Público e
da iniciativa privada, garantir o bem-estar de seus habitantes, o
desenvolvimento sustentável da comunidade e a gestão democrática e
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participativa do processo de implantação, detalhamento e revisão dos
instrumentos de planejamento”.

O texto da lei ainda expressa obrigatoriedade na observação das normas e diretrizes
expressas no Plano Diretor quando da elaboração ou implantação de planos, projetos e
execuções de obras públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas. Sendo assim, é
indispensável que o PMSB tenha conhecimento do constante no Plano Diretor e íntima relação
com as suas diretrizes.
É importante realçar os objetivos do Plano Diretor, relacionados à questão do PMSB:


Desenvolvimento integrado e sustentável do município de Carazinho, através da
implantação do processo de planejamento que possibilite a integração das ações
da comunidade e do poder executivo local com as políticas e programas
regionais, estaduais e federais;



Melhorar a qualidade de vida da população no que se refere aos serviços e
infraestrutura públicos postos à disposição da comunidade;



Acesso à cidadania plena para todos envolvendo o direito à moradia, ao
saneamento ambiental, equipamentos urbanos, aos serviços públicos, à saúde e
educação, ao trabalho, ao lazer e à segurança;



Garantir a qualidade do ambiente urbano e rural através da preservação do
equilíbrio ecológico e da proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico,
arqueológico, paisagístico e dos recursos naturais;



Garantir o equilíbrio ambiental, através de medidas adequadas, na ocupação das
áreas de mananciais hídricos, garantindo o permanente fornecimento de água de
qualidade à população; e



Participação da população e de setores organizados da sociedade nas decisões
referentes ao processo de planejamento e gestão municipal.

Também se destaca o texto do Plano Diretor, em sua forma de Lei Municipal, quando
assume alguns compromissos, a saber:
O Poder Executivo utilizará para a implantação da Política de
Desenvolvimento e Planejamento Territorial, além do Plano Diretor e de
outros que se tornarem necessários, os seguintes instrumentos:


I - De planejamento: a) Plano Diretor Estratégico; b) Plano
Diretor de Desenvolvimento Rural; c) Plano Ambiental; d) Plano
de Saneamento Básico; e) Planos Setoriais;



II - Orçamentários: a) Orçamento Plurianual; b) Diretrizes
Orçamentárias; c) Orçamentos Anuais,



III - Legais: a) Código Tributário; b) Código de Parcelamento do
Solo; c) Código de Obras; d) Código de Posturas; e) Código
Ambiental;



IV - Cadastrais: a) Inventário do Patrimônio Cultural Urbano; b)
Inventário dos Bens Naturais; c) Cadastro Imobiliário; d)
Sistema de Informações Geográficas Municipal.

A Lei define, ainda, os usos do solo permissíveis em áreas urbanas, os quais são
segmentados nas seguintes categorias: I – residencial; II – comercial; III – serviços; IV – misto;
V – industrial; VI – especiais.
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Quanto ao ordenamento municipal, para fins de planejamento e ordenamento do
território, o município de Carazinho, conforme Lei Complementar N. º 178, de 30 de dezembro
de 2013, está dividido em Macrozonas, que constituem o Macrozoneamento Municipal. Faz-se
importante descrever este macrozoneamento a fim de, possivelmente, utilizá-lo como norteador
nos futuros estudos do PMSB, haja vista que conforme definição da Lei supracitada, as
Macrozonas são definidas como porções do território municipal com características
homogêneas ou assemelhadas de sítio, de ocupação antrópica e de situação ambiental. Assim,
é indispensável sua avaliação, por vezes singular, quanto às condições de saneamento básico
ou ambiental.
Segundo a Lei, o Macrozoneamento Municipal é composto pelas seguintes macrozonas,
em acordo com a Figura 225: I - Macrozona de Proteção dos Mananciais; II - Macrozona de
Produção Rural Um; III - Macrozona de Produção Rural Dois; IV - Macrozona Urbana.
As ilustrações apresentadas nos anexos VI (Macrozoneamento de Carazinho), VII
(Macrozoneamento Urbano de Carazinho), VIII (Zoneamento Urbano de Carazinho), IX (Área
de Expansão Urbana) e X (Área de Proteção dos Mananciais) do Plano Diretor são
apresentadas, respectivamente, nas Figura 225, Figura 226, Figura 227, Figura 228 e Figura
229.
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Figura 225 - Macrozonas do município de Carazinho, RS.
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Figura 226 - Macrozona urbana do município de Carazinho, RS.
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Figura 227 - Zoneamento urbano do município de Carazinho, RS.
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Figura 228 - Área de expansão urbana de Carazinho, conforme Plano Diretor.

425

Figura 229 - Área de proteção dos mananciais do município de Carazinho, RS.

426

De acordo com o Art. 29º da Lei Complementar N. º 178, de 30 de dezembro de 2013,
a Macrozona de Proteção dos Mananciais corresponde à porção de terras rurais da Bacia
Hidrográfica do Rio da Várzea, situada a montante do ponto de captação de água para o
abastecimento de água da cidade de Carazinho. Já o Art. 32º define a Macrozona de Produção
Rural Um, correspondendo à porção do território municipal compreendido pelas áreas do
distrito sede de Carazinho, não incluídas no perímetro urbano e não integrantes da Macrozona
de Proteção dos Mananciais, e pelas áreas do distrito de São Bento.
A Macrozona de Produção Rural Dois corresponde à porção do território municipal
compreendido pelas áreas do distrito Pinheiro Marcado, definida pelos Art. 35º a 37º.
A Macrozona Urbana (Figura 226), Seção IV, está segmentada em três conjuntos de
áreas com características de ocupação urbanas diferenciadas, a saber: I - Áreas Urbanas; II Áreas de Expansão Urbana; III - Áreas de Proteção dos Mananciais.
Internamente aos limites da Macrozona Urbana fica também definido o zoneamento
urbano, conforme visto pela Figura 227, zoneamento este que merece relevância quando nos
levantamentos do PMSB, pois essas diferentes zonas urbanas devem ter estudos específicos
julgando suas características distintas.
As Áreas Urbanas caracterizam-se pela destinação prioritária para a urbanização e
edificação, sendo composta por:


I - Zonas Comerciais e de Serviços Um e Dois (ZCS 1 e ZCS 2)



II - Corredores Comerciais e de Serviços Um e Dois (CCS 1 e CCS 2)



III - Zona Residencial Um (ZR 1)



IV - Zona Residencial Dois (ZR 2)



V - Corredor de Produção Urbana (CPU)



VI - Zona de Produção Urbana (ZPU)



VII - Distritos Industriais Um e Dois (DI 1 e DI 2)



VIII - Zona Aeroportuária (ZA)



IX - Zona de Proteção Aeroportuária (ZPA)



X - Zona de Educação e Tecnologia (ZET)



XI - Zonas Especiais de Interesse Social Um (ZEIS 1)



XII - Zonas Especiais de Interesse Social Dois (ZEIS 2)



XIII - Zonas Especiais de Interesse Comunitário (ZEIC).

Para cada uma das zonas a legislação prevê os índices urbanísticos para regular a
intensidade de ocupação e são definidos os usos possíveis de serem ali localizados, segundo a
seguinte caracterização, descritos no Capítulo IV:


I - Coeficiente de Aproveitamento Básico (CAB)



II - Taxa de Ocupação (TO)



III - Cota Ideal por Dormitório (CID)



IV - Taxa de Permeabilidade (TP)



V - Lote Mínimo (LM).
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As diretrizes para o parcelamento do solo fazem parte da Lei Complementar nº 174 de
13 de dezembro de 2013.
Também a Lei Complementar nº 178/2013, define as condições para o uso do solo
municipal no Título IV. No Título V são descritos os requisitos e condições para o patrimônio
natural e construído, enquanto no Título VI são abordados os mecanismos que garantem o
processo de planejamento e a gestão democrática do território municipal.
Com relação aos eixos de crescimento e de expansão urbana, além das condições
definidas para as Áreas de Expansão Urbana propostas pelo Plano Diretor (Figura 226),
percebe-se que a configuração apresentada na Figura 227 apresenta limites e condicionantes
que deverão ser reconsiderados para uma consolidação desta expansão.
Conforme Figura 230, na porção noroeste existem Áreas de Preservação Permanentes
relevantes, inclusive com cursos d’agua contribuintes do Rio da Várzea; igualmente no sentido
Sudeste, em direção ao entroncamento rodoviário da BR 285 e BR 386, se observam áreas de
vegetação e de áreas úmidas próximas à Estação de Tratamento de Esgotos.
Na direção Sul são observadas barreiras para a expansão urbana, sejam pela ZPA (Zona
de Proteção Aeroportuária) ou pelas propriedades particulares com potencial de interesse
turístico.
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Figura 230 - Mapa de bloqueio e tendência de expansão urbana de Carazinho, RS.
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Com relação ao mapeamento cabe salientar que as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse
Social) estão segmentadas em ZEIS 1 e ZEIS 2:
- Zonas Especiais de Interesse Social Um (ZEIS 1), que correspondem áreas destinadas
a viabilizar projetos habitacionais de interesse social;
- Zonas Especiais de Interesse Social Dois (ZEIS 2), que correspondem às áreas
destinadas a regularizar situações fundiárias já consolidadas. Conforme Art. 74 do Plano Diretor
são classificadas como Zonas Especiais de Interesse Social Dois (ZEIS 2) as áreas relacionadas
no Quadro 30.
Para efeitos de mapeamento, apenas as áreas caracterizadas como ZEIS 2 estão
representadas cartograficamente no Mapa de Zoneamento da Figura 231.
Quadro 30 - Zonas especiais de interesse social de Carazinho, RS (ZEIS 2 – 2013).
Denominação e localização
I – Vila São Lucas.
II – Parte da Vila Oriental compreendendo: a) Rua Minas Gerais, entre as ruas São Paulo e
Pernambuco; b) Rua Agnelo Senger, entre as ruas São Paulo e Pernambuco; c) Rua
Pernambuco entre as ruas Minas Gerais e Agnelo Senger; d) Rua São Paulo, entre as ruas
Minas Gerais e Agnelo Senger.
III – Parte da Vila Dileta, conhecido como Beco da Ipiranga, fundos Abrigo Municipal
Professora Odila, em torno do antigo campo do Farroupilha.
IV – Bairro Vargas, local conhecido como Baixada do Caic.
V – Bairro Floresta, local conhecido como Beco da Cuiabá.
VI – Rua Carlos Afonso Fennix em toda a sua extensão, Rua Romeu Gomes da Silva em toda
a sua extensão, Rua Travessa Vitória, Loteamento Nei Kerber e Avenida Pátria trecho entre
Rua Itaqui e Rua Olmiro Ramos.
VII – Vila Medianeira, extensão da Rua Bernardo Paz entre as ruas Cel. Peri Sampaio de
Quadros e prolongamento da Rua João Olaneck.
VIII – Vila Medianeira, trecho que compreende como Prolongamento da Rua Eça de Queiros.
IX – Vila Esperança, Rua Feliz Guerra e Rua Afonso Branda.
X – Vila Nova Ouro Preto.
XI – Loteamento do Aeroclube e Planalto, Loteamento Cantares.
XII – Loteamentos irregulares estabelecidos nas vilas Santa Terezinha e Fey, nos trechos
compreendidos entre o prolongamento da rua João Pedro da Silva, nas proximidades da pista
do aeroclube e ao longo da sanga até a rua Fernando Ferrari e até o ponto de início da Rua
João Pedro da Silva.
XIII – Vila São Pedro, trecho que compreende entre as ruas Fernando Abott e Euclides da
Cunha, no prolongamento da sanga.
XIV – Vilas Braganholo e Dea, trecho de sanga que compreende entre as Ruas Felipe
Camarão e David Canabarro.
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Denominação e localização
XV – Vila Aurora e Princesa, prolongamento da sanga entre as Ruas David Canabarro e Felipe
Camarão, trecho compreendido como Baixada da princesa aos quais se denomina Beco Rua
Iracema, Beco Beira Rio, Beco Rua da Paz, prolongamento Avenida Assis Brasil,
prolongamento da Rua Vera Cruz que se compreende entre as Ruas Mirim e São Tomé.
XVI – Vila São Miguel, área no prolongamento da Viação Férrea que compreende as Ruas
Raul Pilla desde a Rua Mal Hermes até seu final; e avenida Mal. Castelo Branco, desde a
Avenida São Bento até a Rua Aparício Nunes, prolongamento da Avenida Mal. Castelo
Branco até Mal. Hermes.
XVII – Vila Alvorada, trecho que compreende a Rua Nilo Pertile e prolongamento da Rua
Nestor Sampaio de Quadros com adjacências para a sanga.
XVIII – Vila Conceição, prolongamento da sanga que vai desde a Rua Caetés até a Rua José
de Alencar no Bairro Laranjal.
XIX – Vila Alegre.
XX – Vila São Sebastião.
XXI – Vila Sassi, prolongamento da Rua Arthur Bernardes, que compreende entre as Ruas
Luis de Camões e mal. Hermes na Vila Fábio, trecho que atinge área conhecida como Baixada
da Sassi que tem como Ruas Berlim, Rua Itália, Rua Padre Réus, trecho da Rua Padre
Gusmão, desde a Rua Almirante Barroso e Rua Itália.
XXII – Vila Hípica, Rua Padre Gusmão desde a Rua Belo Horizonte até a Rua Maceió;
XXIII – Vila Nossa Senhora Aparecida.
XXIV – Vila São Jorge, Loteamento Passo da Areia, trecho da Rua Fernando Ferrari que
compreende desde a Rua Gaviões até a Rua Ernesto Keller e Rua Dr. Alberto Velho de Souza
desde a Rua Minuanos; quadra entre as ruas Dr. Alberto Velho de Souza, Rua Ernesto G
Keller, Rua Fernando Ferrari e Rua Minuanos.
XXV – Vila Ouro Preto, trecho da Rua Leonel Rocha desde a Rua Alfredo Closs até Rua
Afonso A. Loss, Rua Afonso Antônio Loss desde a Rua Leonel Rocha até a Rua Albino
Feldmann.
XXVI – Prolongamento do Bairro Sommer, compreendendo as áreas entre as sangas do Clube
Comercial e sanga proveniente do Bairro Floresta, inclusive o denominado Loteamento
Sommer II.
XXVII – Área na Rua Antônio José Barlete, antiga área do Daer, no bairro São João.
XXVIII – Área na Rua Pernambuco, entre as Ruas Espírito Santo e Ceará, divisa com a Escola
Vocacional Nossa Senhora de Fátima.
Fonte: Carazinho, 2013a.
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Figura 231 - Mapa das zonas especiais de interesse social de Carazinho, RS.
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2.2.7.1 Identificação da ocupação irregular em áreas de preservação
permanente (APP)
Segundo o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Carazinho (2010),
os assentamentos precários estão distribuídos pontualmente no espaço municipal, sendo que
foram identificadas 24 áreas. Destas, 19 assentamentos encontram-se situados em beiras de
sangas ou mata nativa. Também se encontram em faixas de domínio da ferrovia e de rodovias,
em proximidades de banhados, áreas públicas ou privadas, e sem regularização fundiária.
Situam-se em áreas periféricas, entre bairros consolidados e em áreas mais centralizadas,
totalizando mais de 700 domicílios.
Os assentamentos precários, de forma geral, são abastecidos parcialmente por
infraestrutura de rede de água potável, iluminação pública, energia elétrica e coleta de lixo. Não
há coleta e tratamento de esgoto, sendo os córregos receptores do mesmo, pavimentação parcial
ou inexistente e não dispõem de drenagem pluvial (CARAZINHO, 2010).
O Quadro 31 sintetiza a caracterização desses assentamentos precários, sendo a sua
maioria localiza-se em áreas de fundo de vale e de preservação e vulnerabilidade ambiental,
distribuídos conforme Figura 232.
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Quadro 31 - Áreas de assentamento precário em Carazinho, conforme PLHIS (2010).
Infraestrutura
Infraestrutura
Denominação
Localização
Unid.
inexistente ou
Existente
precária
Falta de pavimentação,
Abastecimento
Prolongamento da
drenagem pluvial
de água, energia
Av. Pátria e
precária, esgotamento
Brandina
75
elétrica,
proximidade
sanitário (poço negro),
recolhimento de
APP
mata ciliar, risco de
lixo
desmoronamento
Abastecimento
de água, energia
Moradias em APP,
Próximo à Av.
elétrica,
falta de esgotamento
Floresta / Dileta / Pátria e Rua Ibaré.
161
recolhimento de sanitário, proximidade
Vargas
Área parcialmente
lixo,
de córrego, APP
dentro de APP
pavimentação
degradada, banhado
parcial
Moradias em APP,
Abastecimento
falta de pavimentação,
de água, energia
Nossa Senhora
drenagem pluvial
Rua Monte Alegre
134
elétrica,
Aparecida
precária, esgotamento
recolhimento de
sanitário (poço negro),
lixo
risco de inundação
Abastecimento
Moradias em APP,
de água, energia pavimentação parcial,
elétrica,
drenagem pluvial
Vargas
Beco Cuiabá
92
recolhimento de precária, esgotamento
/Aparecida
Rua São Bento
lixo, córrego
sanitário (poço), risco
canalizado
de desmoronamento,
parcialmente
risco de inundação
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05

06

Denominação

Sassi

Hípica

07 Fábio/São Miguel

08

Alvorada

Localização

Baixada da Sassi
Rua Arthur
Bernardes entre
Luiz de Camões

Rua Padre Gusmão,
entre Belo
Horizonte e Maceió

Entre via férrea e
arroio

Rua Nilo Pertile e
Nestor Sampaio de
Quadros

Unid.

Infraestrutura
Existente

Infraestrutura
inexistente ou
precária

30

Abastecimento
de água, energia
elétrica,
recolhimento de
lixo,
pavimentação
parcial

Drenagem pluvial
precária, esgotamento
sanitário (direcionado
para o arroio), risco de
inundação

14

Abastecimento
de água, energia
elétrica,
recolhimento de
lixo

Falta pavimentação,
drenagem pluvial
precária, esgotamento
sanitário (direcionado
para o arroio), risco de
inundação

27

62

Abastecimento
de água, energia
elétrica,
recolhimento de
lixo,
pavimentação
parcial, sanga
parcialmente
canalizada
Abastecimento
de água, energia
elétrica,
recolhimento de
lixo,
pavimentação
parcial, sanga
parcialmente
canalizada

Laranjal

Proximidades da
Rua José de
Alencar e sangas

102

Abastecimento
de água, energia
elétrica

10

Fey

Rua João Pedro da
Silva, proximidades
do Aeroclube e
sanga

45

Abastecimento
de água, energia
elétrica

11

Santa Terezinha

Proximidade de
aeroclube e sanga

53

Abastecimento
de água, energia
elétrica

09
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Falta pavimentação,
drenagem pluvial
precária, esgotamento
sanitário em arroio,
risco de
desmoronamento,
risco de inundação,
acúmulo de lixo

Falta pavimentação,
drenagem pluvial
precária, esgotamento
sanitário (direcionado
para o arroio), área de
APP e banhado
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
parte em área de risco
e nascente,
esgotamento sanitário
em córrego
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
área de banhados e
sangas, risco de
inundações
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, área de
banhados e sangas,
risco de inundações

ID

12

13

14

Denominação

Localização

Cantares

Proximidade do
aeroclube

Alegre

Proximidades da
RS-134

Lilia/Wincler/
Esperança

Proximidade da
Rua Theodoro
Schutz e Lucio de
Brito
Rua Felix Guerra e
Afonso Branda

Unid.

Infraestrutura
Existente

34

Abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

29

Abastecimento
de água, energia
elétrica

103

Abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

15

Medianeira I

Rua Bernardo Paz e
proximidades

98

16

Medianeira 2

Prolongamento da
rua Eça de Queiroz

34

17

18

19

Centro

Baixada

Princesa

Baixada da
Princesa
Becos
Prolongamento das
ruas Vera Cruz e
Assis Brasil

Branganholo

105

146

14
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Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo
Pavimentação,
abastecimento
de água, energia
elétrica
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo, sanga
parcialmente
canalizada
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

Infraestrutura
inexistente ou
precária
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, área de
sangas, risco de
inundações
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, área de
sangas, risco de
inundações, risco de
desmoronamento
Falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
moradias ao longo do
arroio e banhado, risco
de inundações, risco
de desmoronamento,
esgotamento sanitário
em córrego
Área de risco, falta
drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, área de
sangas, risco de
inundações
Falta de regularização
fundiária

Moradias precárias,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, risco de
inundação

Moradias precárias,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, risco de
inundação
Moradias precárias,
falta drenagem pluvial,
esgotamento sanitário
em córrego, risco de
inundação

ID

20

21

Denominação

Oriental 1

Localização

Via pública
Rua Minas Gerais

Unid.

18

Rua Agnello
Senger

Oriental 2

6

22

Oriental 3

Proximidade da Av.
Flores da Cunha e
via férrea

32

23

São João

Proximidades de
rodovia

4

24

São Pedro

Prolongamento da
Rua Fernando
Abott e Euclides da
Cunha

25

São Lucas

Proximidade da
rodovia BR 386

Infraestrutura
Existente
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo
Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

22

Pavimentação
parcial,
abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

38

Abastecimento
de água, energia
elétrica, coleta
de lixo

Fonte: Carazinho, 2010 (PLHIS).
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Infraestrutura
inexistente ou
precária
Falta drenagem
pluvial, esgotamento
sanitário em córrego,
falta de regularização
fundiária
Falta drenagem
pluvial, esgotamento
sanitário em poço,
falta de regularização
fundiária
Falta drenagem
pluvial, esgotamento
sanitário em poço,
falta de regularização
fundiária, risco de
acidente com trem
Faixa de domínio do
Daer, esgotamento
sanitário em poço,
falta de regularização
fundiária, falta
drenagem pluvial
Moradias precárias,
falta drenagem pluvial,
proximidade de arroio,
esgotamento sanitário
em córrego, risco de
inundação, risco de
desmoronamento
Moradias precárias,
falta pavimentação,
falta drenagem pluvial,
proximidade de arroio
e de mata,
esgotamento sanitário
em córrego, risco de
inundação, risco de
desmoronamento

Figura 232 - Mapa de localização dos conjuntos de assentamentos precários de Carazinho, RS.
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2.2.7.2 Desenvolvimento habitacional em Carazinho.
De 1940 a 1970, Carazinho dobrou a sua população urbana com o crescimento tanto na
zona central, quanto expansão em todos os sentidos, principalmente para o sul, próximo à
rodovia BR 285. As décadas de 1980 e 1990 foram de grandes transformações urbanas,
verticalização na área central e o setor imobiliário teve grande desenvolvimento na venda de
apartamentos. O acentuado adensamento urbano foi semelhante ao ocorrido em outros
municípios do interior do estado, mas sem programas de habitação social. Apenas em 2002
iniciou-se a construção de núcleos de interesse social, localizados em áreas periféricas e
distantes do Centro, sendo cinco em casas isoladas e um em edifícios de apartamentos,
totalizando 316 unidades. Em 2010, o município de Carazinho elaborou o Plano Local de
Habitação de Interesse Social - PLHIS, visando nortear as ações e políticas habitacionais locais
(KALIL, 2014).

2.2.7.2.1 Legislação e normativas municipais sobre habitação
A legislação urbanística municipal é constituída de Plano Diretor, Código de Obras e
Edificações e Código de Parcelamento do Solo.
O Plano Diretor do município de Carazinho, atualizado em 2013, que está em vigor
desde o mês de março de 2014, delibera sobre as diretrizes básicas para orientação e controle
do desenvolvimento urbano, o qual todos os projetos de iniciativa pública ou privada ficam
sujeitos as diretrizes do plano. O plano contém zonas com áreas (Zoneamento do Plano Diretor)
de uso e/ou intensidade de ocupação diferenciada, de acordo com seus usos que também estão
definidos no plano. Os usos classificam as edificações determinando os índices urbanísticos, ou
seja, as taxas de ocupação e/ou índices de aproveitamento, de acordo com cada zona de interesse
para os devidos projetos. O zoneamento inclui zonas de especial interesse social, conforme
mencionado em item específico.
O Código de Obras e Edificações, atualizado em 2013, delibera sobre as condições para
aprovação de projetos, diretrizes para elaboração de projeto e estabelece limites construtivos
referentes às edificações, não mencionando diretrizes construtivas específicas para habitações
populares ou de interesse social - (Lei complementar nº 176).
O Código de Parcelamento do Solo, atualizado em 2013, estabelece diretrizes para o
parcelamento do solo baseado em duas condições: loteamento e o desmembramento. A lei
determina que qualquer divisão de gleba passe pela avaliação dos técnicos da Prefeitura
municipal os quais verificam o interesse público no projeto. Menciona diretrizes e
procedimentos para loteamentos, desdobros e parcelamentos de interesse social - (Lei
complementar nº 174).
O município dispõe de Conselho Municipal da Cidade que tem como finalidade
assegurar a participação da comunidade na elaboração e implementação de programas de
habitação, saneamento básico, promoção humana, e ainda de implementar políticas municipais
de desenvolvimento urbano, além de gerir o fundo municipal de habitação. O fundo municipal
de habitação está criado e caracterizado na mesma legislação (CARAZINHO, 2007).
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A Política Municipal de Habitação de Interesse Social, especificamente, está
estabelecida na Lei Municipal Nº 7.061, de 25 de novembro de 2009. Trata das conceituações,
implementação, objetivos, habitação de beneficiários e concessão de uso para fins de moradia
(CARAZINHO, 2009).

2.2.7.2.2 Plano local de habitação: demandas habitacionais e de saneamento
Em 2010, o município de Carazinho elaborou o Plano Local de Habitação de Interesse
Social - PLHIS (BASE 2010), que nortearia as ações e políticas habitacionais locais.
Para fins de planejamento foram estabelecidas quatro unidades geográficas (Figura
233). A Unidade I concentra o maior adensamento atualmente, entre as rodovias BR 285 ao Sul
e BR 386 ao Nordeste. As demais unidades apresentam densidades menores, ou mesmo
praticamente sem ocupação habitacional como as Unidades II e III, onde estão localizados os
setores industriais, logísticos ou agrícolas. Na Unidade IV, de acordo com a Figura 230, as
barreiras de crescimento como as determinadas pelo aeroporto (ZPA) também interferem na
localização de novos empreendimentos de ocupação habitacional.
Figura 233 - Unidades de Planejamento Urbano de Carazinho conforme o Plano Local de
Habitação de Interesse Social (PLHIS).

Fonte: Base, 2010 (p. 54).
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O PLHIS inicialmente apresenta o diagnóstico da situação habitacional do Município,
assim como o déficit habitacional.
De acordo com avaliação do PLHIS, a Fundação João Pinheiro considera domicílio a
moradia estruturalmente independente, constituída por um ou mais cômodos, com entrada
privativa por extensão, edifícios em construção, embarcações, veículos, barracas, tendas, grutas
e outros locais que estavam na data do censo, servindo de moradia, também foram considerados
como domicílios (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, apud BASE 2010).
O déficit habitacional básico é composto pelo somatório das famílias que ocupam
domicílios com os seguintes atributos:
a) rústicos: não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta
em desconforto para seus moradores e risco de contaminação por doenças;
b) improvisados: locais destinados a fins não-residenciais, mas que servem de moradia;
c) coabitação familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias que
vivem junto à outra família em um mesmo domicílio;
d) cômodo cedido ou alugado: compreende as famílias conviventes secundárias que
vivem em cômodos cedidos e alugados.
Desta forma, para o ano de 2000 o Plano apresentava um déficit total de 1.103 unidades,
sendo 1.050 urbanas e 53 rurais, como mostra a Figura 234. Os componentes do déficit
habitacional são formados pelos domicílios rústicos, domicílios improvisados, famílias
conviventes e famílias ocupantes de cômodos cedidos ou alugados. Para Carazinho no ano de
2000 não haviam ido identificados domicílios rústicos, porém a composição está apresentada
na Figura 235.
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Figura 234 - Déficit habitacional básico no município de Carazinho em 2000 (PLHIS 2010).

Fonte: BASE, 2010 (p. 68)

Figura 235 - Componentes do déficit habitacional no município de Carazinho em 2000 (PLHIS
2010).

Fonte: BASE, 2010 (p. 71).
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Para o cálculo da projeção do déficit habitacional de Carazinho o PLHIS considerou a
metodologia recomendada pelo Plano Nacional de Habitação, que estabelece como parâmetro
de atualização a relação entre o déficit habitacional básico da unidade da federação onde o
município está inserido. A partir deste coeficiente estadual e da informação conhecida do déficit
habitacional do município para o ano de 2000, calculou-se que o déficit municipal projetado
para o ano de 2007 seria de 1.174 unidades (BASE, 2010).
A atualização do déficit habitacional de Carazinho foi realizada com base nos dados da
Fundação João Pinheiro, estando demonstrado no Quadro 32 e Tabela 99, e a seguir ilustrado
pela Figura 236 e Figura 237.
Comparando os dados da Figura 234 e da Figura 236, observa-se que houve acréscimo
quantitativo no número do déficit habitacional, passando de 1.103 em 2000 para 1.675 em 2010,
portanto, em uma década, sendo mais acentuado de passando de 1050 em 2000 para 1.668 em
2010 na área urbana.
Quadro 32 - Domicílios permanentes e déficit habitacional de Carazinho em 2010.

Parâmetro/Dado
Total de domicílios permanentes ocupados
Déficit Habitacional Total
Déficit Habitacional Urbano
Déficit Habitacional Rural

Ano
2010
20.166

Domicílios

100
1.675
8,31
1.668
8,27
7
0,03

% Total de domicílios
Domicílios
% Total de domicílios
Domicílios
% Total de domicílios
Domicílios
% Total de domicílios

Unidade

Figura 236 - Gráfico do déficit habitacional de Carazinho em 2010.

Deficit Habitacional de Carazinho - 2010
1.800,00

1.675,00

1.668,00

1.600,00

Domicílios

1.400,00
1.200,00
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
7,00

0,00
DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL

DÉFICIT HABITACIONAL
URBANO

Déficit's Setores
Fonte: IBGE, 2010.
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DÉFICIT HABITACIONAL RURAL
2010

Em relação à questão da infraestrutura de saneamento nos domicílios, houve melhoria
na cobertura de todos os indicadores, conforme Tabela 99, sendo que a energia elétrica é o que
mais se aproxima da cobertura total.

Tabela 99 - Evolução do percentual de domicílios com infraestrutura de saneamento em
Carazinho, RS (1991-2010).
1991
2000
2010
Dados
(%)
(%)
(%)
Domicílios com água encanada
89,98
96,54
97,65
Domicílios com energia elétrica

98,51

99,59

99,76

Domicílios com coleta de lixo (somente área urbana)

87,82

96,56

98,61

População em domicílios com banheiro e água encanada

82,80

92,41

97,89

Fonte: PNUD/IPEA/FJP/ Disponível em: www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carazinho_rs. Acesso em:
05/06/2015.

Figura 237 - Gráfico da evolução dos domicílios com infraestrutura de saneamento em
Carazinho, RS (1991-2010).

Evolução dos domicílios com infraestrutura de saneamento
100

Porcentagem de Atendimento

90

98,51
89,98

96,54
87,82

99,59

96,56

92,41

97,65

99,76

98,61

97,89

82,8
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0
1991
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Anos Análisados

DOMICÍLIOS COM ÁGUA ENCANADA

DOMICÍLIOS COM ENERGIA ELÉTRICA

DOMICÍLIOS COM COLETA DE LIXO (somente área urbana)

POPULAÇÃO EM DOMICÍLIOS COM BANHEIRO E ÁGUA ENCANADA

Fonte: PNUD/IPEA/FJP/ Disponível em: www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carazinho_rs. Acesso em:
05/06/2015.
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No comparativo entre o déficit habitacional por componente, conforme Tabela 100 e
Figura 238, verifica-se que a proporção do déficit total de domicílios é de 1.675, representando
cerca de 8,31% dos domicílios permanentes em Carazinho, o que se assemelha ao déficit do
Rio Grande do Sul de 8,43% e abaixo do brasileiro, de 12,10%. A concentração está nos
componentes domicílios precários (2,97%) e coabitação familiar (2,84%), o que indica a
necessidade de construção ou melhoria de unidades habitacionais.
Tabela 100 - Déficit habitacional por componente, Carazinho e Rio Grande do Sul e Brasil –
2010.
Rio Grande
Dados - Informações Avaliadas
Carazinho
Brasil
Unidades
Do Sul
600
74.613
1.343.435 domicílios
Déficit habitacional por componente % total de
domicílios precários
2,97
2,07
2,34
domicílios
574
124.235
2.991.313 domicílios
Déficit habitacional por componente % total de
coabitação familiar
2,84
3,45
5,22
domicílios
445
95.777
2.124.404 domicílios
Déficit habitacional por componente - ônus
% total de
excessivo com aluguel
2,2
2,66
3,71
domicílios
56
8.895
481.539
domicílios
Déficit habitacional por componente adensamento excessivo dos domicílios
% total de
0,28
0,25
0,84
alugados
domicílios
1.675
303.521
6.940.691 domicílios
Déficit Habitacional Total
% total de
8,31
8,43
12,1
domicílios
Fonte: Fundação João Pinheiro / www.fjp.mg.gov.br / Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010 / Data de
publicação 17 outubro 2013. Acesso em 23/06/2015.

Figura 238 - Gráfico do déficit habitacional de Carazinho em 2010, por componente.
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Deficit Habitacional Nacional, Estadual e Municipal - 2010
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9
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2,07
0,3
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2,7
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Déficit Habitacional Por Componente - Coabitação Familiar
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Déficit Habitacional Total
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Fonte: Fundação João Pinheiro / www.fjp.mg.gov.br / Déficit Habitacional Municipal no Brasil 2010 / Data de
publicação 17 outubro 2013. Acesso em 23/06/2015.

2.2.7.2.3 Políticas, programas e projetos habitacionais de interesse social
O acentuado adensamento urbano de Carazinho foi semelhante ao ocorrido em Passo
Fundo e outros municípios do interior do Estado, mas sem programas de habitação social.
Apenas em 2002 iniciou-se a construção de núcleos de interesse social, localizados em áreas
periféricas e distantes do centro (Kalil, 2013). O estudo desta autora concluiu que, em relação
à política habitacional em Carazinho, percebeu-se que a mesma não apresentava definição e
clareza em documentos oficiais, estando apoiada em legislação mínima e ações isoladas. Além
disso, a reduzida estrutura administrativa municipal, apenas em departamento, a falta de equipe
de profissionais da área e a pouca documentação disponível dificultam a sistematização de
informações escritas.
Os programas habitacionais de interesse social em Carazinho foram em número
reduzido, no máximo um ou dois ao ano, com total de 340 unidades habitacionais na década de
2000-2010. O número de unidades por projeto variou de quatro casas a 128 apartamentos,
demonstrando melhor densificação e aproveitamento dos terrenos e áreas urbanas. Os
programas financiadores foram o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (20
unidades) e a partir de 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida/Fundo de Arrendamento
Residencial financiou quatro projetos (214 unidades), com mais dois projetos em andamento.
Com base em pesquisas de Kalil (2014), em décadas anteriores o município desenvolveu
projetos habitacionais, promovidos pelos organismos como a Cohab-RS e o BNH. Contudo não
se dispõe de informações sobre estes conjuntos habitacionais, que estão integrados na malha
urbana. Na década de 2000, na esteira da retomada dos programas habitacionais e
financiamentos federais, foram realizados alguns projetos, com unidades habitacionais tipo
casas isoladas, financiadas pelo programa Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS). Localizados no bairro Passo da Areia e Planalto, não se dispõe de informações
documentais sobre esses projetos.
A partir de 2009, com o programa Minha Casa Minha Vida, iniciaram-se diversos
projetos habitacionais, na forma de núcleos de casas ou de condomínios verticais, com
financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. No período de 2002-2103, foram
construídas 340 unidades habitacionais, sendo 184 tipos de casas isoladas no lote (54 %), 127
apartamentos (37,5%) e 28 casas térreas geminadas (8,5%) (Tabela 101).
Os projetos de 2002 a 2010 nos núcleos Passo da Areia foram construídos em área
periférica distante dos equipamentos comunitários, em terrenos com urbanização precária, que
ainda demandam melhorias. Os projetos de 2009 a 2013, núcleos Planalto, condomínio Oriental
e condomínio Fey, encontram-se em áreas com melhores características urbanas.
Em 2013, encontravam-se em obras quatro projetos habitacionais de interesse social,
totalizando 294 unidades e em projeto mais cerca de 200 unidades (Tabela 102).
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Tabela 101 - Programas e projetos habitacionais construídos em Carazinho – 2002-2013.
Quantidade de unidades
Área
Faixa
habitacionais por tipologia unid.
Núcleo
Programa
Ano
de
Valor
habitacional habitacional
Aparta- Gemi- hab.
renda
Isoladas
mentos nadas (m²)
Passo da
2002
40
Areia
Passo da
2006
40
Areia
Unidades
0a3
2006
FNHIS
16
dispersas
SM
0a3
2009
Planalto
MCMV/Far
2.788.000,00
68
42,26
SM
0a3
2010
Oriental
MCMV/Far
5.760.000,00
128
45,28
SM
Passo da
0a3
2010
MCMV/Far
16
28,12
Areia
SM
Passo da
0a3
2011
FNHIS/Far
4
41,24
Areia
SM
Condomínio
0a3
2013
MCMV/Far
1.456.000,00
28
Fey
SM
Total por
184
128
28
tipologia
Total geral
340
Fonte: CARAZINHO, 2011; MARMA, 2009; Levantamentos de campo.

Tabela 102 - Programas e projetos habitacionais em andamento (obras ou projeto) em
Carazinho – 2012-2015.
Quantidade de unidades por
Faixa
Núcleo
Programa
tipologia
Ano
de
Valor
habitacional
habitacional
renda
Isoladas Apart.
Gem.
Condomínio
Aldeia do
MCMV/FAR
0a3
2012
128
Minuano (em
Faixa 1
SM
obras)
Nova Ouro
PM e Secr.
0a3
2012
Preto (em
918.000,00
54
Est.Hab.
SM
obras)
São Jorge
0a3
2013
(5)
(previsto)
SM
Bairro Floresta
0a3
2013
MCMV
2.880.000,00
48
1(concluído)
SM
Bairro Floresta
0a3
2013
MCMV
3.840.000,00
64
2(concluído)
SM
Bairro Floresta
3 (em obras)
Bairro Floresta
4 (em obras)
Bairro Floresta
5 (em obras)
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Ano

Núcleo
habitacional

Programa
habitacional

Faixa
de
renda

2013

Medianeira
(previsto sem
projeto)

MCMV/FAR
Faixa 1

0a3
SM

Total

1 PM/SEHAB

2 MCMV
Far

2
MCMV

Valor

Quantidade de unidades por
tipologia
Isoladas Apart.
Gem.
(220)
60*

348*

112

Fonte: CAIXA, 2013; EM CONSTRUÇÃO, 2012; LANÇADO. 2010; NOVAS 2013;

A localização dos empreendimentos habitacionais de Carazinho está indicada na Figura
239.
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Figura 239 - Mapa de empreendimentos habitacionais de Carazinho, RS.
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Com os financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida atendendo ao mercado
imobiliário de baixa renda, inúmeros empreendimentos foram desenvolvidos para a população
com renda familiar de 3 a 6 salários mínimos. Apesar da destinação e dos programas serem
destinados à habitação social, estes empreendimentos não tiveram a participação direta do poder
público, sendo disponíveis no mercado imobiliário com os financiamentos das empresas
construtoras do tipo CCFGTS – Imóvel na Planta, gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF).
Com tipologias de edifícios de apartamentos, os seis empreendimentos financiados pela
CEF totalizaram 192 unidades no período de 2009 a 2012, em bairros diversos, cinco
financiados nas modalidades CCFGTS Imóvel na Planta e 1 na modalidade CCFGTS Apoio à
Produção, totalizando investimentos no valor de R$21.743.200,00 (Tabela 103).
Tabela 103 - Empreendimentos habitacionais produzidos em Carazinho entre 2009 e 2012.
Nome
Financiamento
Faixa de
Valor
Unidades
Empreendimento
MCMV
renda
(R$)
CCFGTS Imóvel na
2009 Edifício Montreal
3 a 6 SM 1.848.000,00
24
Planta
Residencial Alto CCFGTS Imóvel na
2009
3 a 6 SM 4.305.000,00
36
Paraíso
Planta
CCFGTS Apoio a
2010 Edifício Golden
3 a 6 SM 3.170.000,00
26
Produção
CCFGTS Imóvel na
2011 Residencial Itapoã
3 a 6 SM 1.199.200,00
16
Planta
Condomínio
CCFGTS Imóvel na
2012
3 a 6 SM 8.550.000,00
68
Villagio Toscana
Planta
CCFGTS Imóvel na
2012
Edifício Napoli
3 a 6 SM 2.671.000,00
22
Planta
5 Imóvel
Total
1 Apoio à Produção
21.743.200,00
192
na Planta
Fonte: Relatório da CEF, 2013.

Esses empreendimentos não foram pesquisados neste trabalho, bem como não estão
compiladas as unidades habitacionais produzidas individualmente por mutuários, financiadas
pelo programa Minha Casa Minha Vida, que atenderam demandas habitacionais de baixa e
média renda.
Quanto à oferta habitacional privada, cabe salientar em referência aos parcelamentos do
solo realizados e às habitações, estes não atendem às faixas de renda a que se destinam as
habitações de interesse social.

2.2.7.2.4 Plano local de habitação de interesse social: organização e
objetivos
Conforme constante no PLHIS (2010), a organização institucional da habitação em
Carazinho foi definida pela Lei Nº 6.146, de 05 de fevereiro de 2009, na qual o Departamento
de Habitação foi transferido da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, com
seus cargos para Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria e Comércio
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como parte de uma estratégia de priorização do atendimento ao déficit habitacional estabelecida
pelo poder executivo municipal
Além das demais atribuições referentes à execução das políticas de agropecuária,
indústria e comércio, meio ambiente, trânsito e esporte e lazer no âmbito do município, a
Secretaria é o órgão com competência para realizar estudos e pesquisas sobre os problemas de
habitação voltados a famílias de baixa renda, elaborando programas e projetos para saná-los.
Para o desempenho das suas atribuições, a estrutura organizacional da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio e Habitação é formada pelos
departamentos de:


Agropecuária



Indústria e Comércio



Meio Ambiente



Trânsito



Habitação



Esporte e Lazer.

A operacionalização das atividades do Departamento de Habitação é realizada por
equipe de três funcionários. Destes, um é o diretor do órgão, o segundo é assessor de apoio
administrativo e o terceiro é motorista do caminhão utilizado para distribuição de material de
construção.
Para o desempenho de funções, o Departamento de Habitação tem o apoio dos diversos
outros departamentos que compõem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Agricultura,
Indústria, Comércio e Habitação e de outros órgãos da Prefeitura Municipal de Carazinho, em
especial nas atividades referentes à assistência social, arquitetura, engenharia, urbanismo e
topografia.
A Secretaria Municipal de Assistência Social conta com os serviços de três assistentes
sociais, que atendem à demanda deste órgão e prestam serviços conforme solicitação para o
Departamento de Habitação.
Os serviços técnicos de projetos de construção de habitações e de implantação de
infraestrutura são prestados por profissionais do quadro municipal lotados na Secretaria
Municipal de Planejamento. Os serviços topográficos igualmente são realizados por técnico
deste órgão.
A política habitacional vigente é composta pelas diretrizes e ações dos governos federal,
estadual e municipal. A política federal e a estadual são os referenciais para a elaboração da
nova política municipal do setor. A política municipal deve ser avaliada continuamente tendo
em vista a sua resposta a realidade local. O seu diagnóstico deve considerar a oferta
habitacional, os marcos regulatórios e legais, as condições institucionais e administrativas do
município referentes ao setor, os recursos financeiros existentes e os programas e ações
implantados e em implantação.
O PLHIS formulado em 2010 realizou amplo diagnóstico da situação habitacional do
município, com metodologia participativa, identificando o déficit habitacional, estratégias,
objetivos e propostas.
O Plano definiu como objetivo geral:
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“Estabelecer um referencial para a política municipal de habitação, que
dialogue com as estratégias de intervenção e os princípios e diretrizes
definidas, visando identificar recursos e instrumentos necessários ao
enfrentamento das necessidades habitacionais atuais e futuras”.
(CARAZINHO, 2010, p. 108).

Além disso, considerou como objetivos específicos:
“Promover a inclusão social e territorial no município, por meio da
urbanização e regularização dos assentamentos precários e da ocupação
de lotes vagos e de áreas subutilizadas;
Atender as necessidades habitacionais, relativas à inadequação das
moradias da população de menor renda, com melhoria das condições de
habitabilidade e oferta de serviços públicos de qualidade, eliminando
situação de risco à moradia;
Ampliar o atendimento habitacional para a população de menor renda,
através de novas através de novas oportunidades habitacionais e de lotes
urbanizados, para atender ao déficit atual de moradias e neutralizar a
ocorrência de ocupações irregulares;
Estimular a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) de
qualidade através de parcerias com o governo federal e estadual e por
meio da iniciativa privada, associações e cooperativas populares de
produção de HIS”.

As metas foram estruturadas em (a) normativas, que compreendem formulação de leis,
decretos e outros regramentos municipais; (b) institucionais, que objetivam o fortalecimento e
a modernização da administração pública; (c) atendimento, que compreendem programas e
ações de provisão, adequação, urbanização e regularização. A síntese dos programas e ações
previstos está nos Quadro 33, Quadro 34 e Quadro 35.
a) Metas Normativas
As metas normativas do PLHIS 2010, são apresentadas no Quadro 33.
Quadro 33 - Metas Normativas do PLHIS 2010.

Revisão da legislação habitacional urbana
Revisão do Plano Diretor no que concerne às ZEIS
Instituição de legislação regulamentadora da aplicação dos instrumentos do Estatuto
da Cidade
Revisão da legislação orçamentária em relação aos programas e ações do PLHIS
Adequação das demais legislações urbanísticas e de edificações em relação ao
PLHIS
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Estas metas foram realizadas parcialmente, sendo a mais significativa a elaboração do
Plano Diretor de 2013, que atendeu ao item relativo à implementação de ZEIS e as
regulamentações atualizadas do código de obras e edificações e do código de parcelamento do
solo.
b) Metas Institucionais
As metas institucionais do PLHIS 2010 são apresentadas no Quadro 34.
Quadro 34 - Metas institucionais do PLHIS 2010.

Programa gestão da política habitacional municipal
Criação e implementação de sistema de controle e monitoramento da implantação
do PLHIS
Ampliação e capacitação da equipe de trabalho do Departamento de Habitação
Ampliação da estrutura física de trabalho e dos equipamentos do Departamento de
Habitação
Fortalecimento do Conselho Municipal de Habitação.
Programa captação de recursos
Identificação de fontes de recursos e de financiamento
Desenvolvimento de projetos de captação
Programa Controle de ocupações irregulares em áreas públicas e educação
ambiental
Fiscalização das áreas públicas
Definição das futuras ocupações das áreas públicas
Campanhas de promoção da conscientização da comunidade
Campanhas de promoção da conscientização das comunidades ocupantes de
assentamentos precários
Estas metas estão em execução, sendo que foram captados recursos para construção de
núcleos e condomínios de habitação de interesse social, conforme descrito em item específico,
para cujos moradores foram realizados trabalhos sociais de conscientização. Além disso, estão
sendo elaborados planos de regularização de áreas irregulares.
c) Metas de Atendimento
No Quadro 35 são apresentadas as metas de atendimento do PLHIS 2010.
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Quadro 35 - Metas de atendimento do PLHIS 2010.
Programa Regularização fundiária
Detalhamento do diagnóstico de um dos assentamentos precários
Elaboração de Plano de Regularização Fundiária Sustentável de um dos assentamentos
precários
Implantação dos Planos de Regularização Fundiária Sustentável elaborados
Programa Emergencial
Execução de ações emergenciais coletivas nos casos de calamidade pública
Construção de unidades emergenciais para famílias em situação de risco iminente
Execução de ações emergenciais em casos de danos habitacionais isolados.
Programa Requalificação habitacional
Construção de módulos sanitários
Reformas e ampliações
Programa Produção de lotes urbanos
Aquisição de terras
Implantação de parcelamentos do solo
Programa Produção de unidades habitacionais
Estímulo à produção de HIS através de parcerias com o governo federal e estadual com
iniciativa privada, associações e cooperativas
Estímulo à produção de unidades habitacionais isoladas em área urbana
Estímulo à produção de unidades habitacionais isoladas na área rural
Programa Relocação de famílias residentes em áreas de risco
Identificação das famílias residentes em áreas de risco
Realocação das famílias

Estas metas estão sendo atendidas por meio de projetos habitacionais financiados por
recursos estaduais, por recursos federais e programas como o Minha Casa Minha Vida.
Destacam-se os diversos programas constantes no item específico. Também estão sendo
elaborados planos de regularização de assentamentos precários.

2.2.7.2.5 Oferta habitacional
A disponibilidade de áreas para habitação para população de baixa renda é dificultada
no Município. Segundo o PLHIS (CARAZINHO, 2010), apesar da existência de lotes
desocupados na malha urbana, o seu custo em relação à renda das famílias, e a necessidade de
reassentamento conjunto dos moradores de áreas de risco e/ou de preservação permanente
restringe-se a glebas existentes e aos espaços vazios urbanos.
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Considerando que em 2007 o déficit habitacional estimado era de 1.174 unidades, e a
demanda média de 21 lotes/ha, respeitando as condições topográficas e ambientais, foi estimada
uma área de 55,9 ha de solo urbanizado. Considerando as 700 moradias precárias identificadas
em levantamento, das quais 30% necessitarem relocalização, haveria uma demanda de área de
aproximadamente mais 10 ha. Desta forma, a demanda para o déficit habitacional e
reassentamentos, chegaria a um valor de 66,9 ha de glebas a serem ocupadas. Considerando o
perímetro urbano de 114 km² que está ocupado por cerca de 17 km², haveria potencial de
ocupação de 85%, em especial por habitações de interesse social (CARAZINHO, 2010). Tais
áreas resultariam em expansão urbana, demandando custos de infraestrutura para urbanização.
Da mesma forma poderiam ser propostas alternativas de adensamento habitacional em bairros
e setores já urbanizados, com aproveitamento e qualificação da infraestrutura instalada,
propiciando menores distâncias das centralidades urbanas e maior inclusão da população na
área urbana, para usufruto dos benefícios.
Na elaboração do Plano Diretor de Carazinho, a maioria das áreas de assentamentos
precários e áreas disponíveis receberam zoneamento como Zonas de Especial Interesse Social,
permitindo e prevendo que nesses locais sejam desenvolvidos programas e projetos de
urbanização (CARAZINHO, 2013a). Alerta-se que tais propostas deverão levar em conta a
vulnerabilidade ambiental das áreas, margens de córregos e banhados, buscando propostas de
urbanização com princípios de sustentabilidade ambiental e social, gerando impactos positivos
e não acarretando mais impactos negativos na urbanização.
Conforme informações da Prefeitura Municipal em 2015 estão aprovados e previstos os
seguintes loteamentos e infraestrutura de saneamento:
a) Residencial Villa Verde V na Vila Sommer, junto aos loteamentos Villa Verde I a IV –
área de 49.807,70m² – 57 lotes – infraestrutura total (conforme lei) e tratamento do
esgoto sanitário: fossa e filtro anaeróbico
b) Loteamento Nova Vila Rica I e II – área de 64.897,96m² - 89 lotes – infraestrutura total
(conforme lei) e tratamento do esgoto sanitário: fossa e sumidouro.
As demais obras públicas com impacto em saneamento básico são projetos de
pavimentação de vias e drenagem urbana em diversos bairros da cidade.
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2.2.8 Atividade B.2.8 – Saúde
O diagnóstico da situação da saúde da população do Município de Carazinho considerou
a perspectiva do saneamento básico como meio de promoção de prevenção de enfermidades e
disseminação de doenças. Foi realizado com base em dados disponíveis na Secretaria Municipal
da Saúde, informações registradas na Secretaria Estadual da Saúde, no IBGE e em
levantamentos de informações junto à Vigilância Sanitária do Município.
A oferta de serviços de saúde em Carazinho conta com as redes pública e privada.
Segundo o IBGE (2010), o município conta com 38 estabelecimentos de saúde, sendo 20
públicos e 18 privados. A unidade de maior complexidade está representada por um hospital
geral, o Hospital de Caridade de Carazinho. Atualmente, as ações primárias em saúde são
desenvolvidas por 12 Unidades Básicas de Saúde - ESF (Equipes de Saúde da Família Programa Estratégia de Saúde da Família), dois CAPS (Centros de Atendimento Psicossocial)
e um Centro de Especialidades Médicas/Ambulatório Municipal. A cobertura do Programa
Saúde da Família preconizado pelo Ministério da Saúde é alta em relação a outros municípios
brasileiros, apresentando cerca de 75% da população coberta pelo programa (SIAB, 2010).
Em todo o sistema de saúde de Carazinho há 153 leitos para internação hospitalar, 95
destes disponíveis pelo SUS (CNES, 2015). Com uma população estimada pelo IBGE em
61.875 habitantes em 2014, Carazinho conta com 2,47 leitos/1.000 habitantes (1,53 pelo SUS),
o que corresponde à média nacional, mas está abaixo do ideal recomendado pela Organização
Mundial da Saúde que é de 3 a 5 leitos para cada 1.000 habitantes. É importante ressaltar,
ainda, que estes leitos também são ocupados por moradores de municípios vizinhos que se
dirigem a Carazinho para tratamentos mais especializados, onerando e sobrecarregando os
serviços. Por outro lado, devido à proximidade entre Carazinho e o Município de Passo Fundo,
muitos pacientes se dirigem diretamente a este último em busca de atendimento médico, uma
vez que se trata de um centro regional de referência em medicina que conta com maior número
de hospitais e clínicas especializadas e disponibiliza tratamentos de maior complexidade.
Carazinho conta também com uma Unidade de Vigilância Sanitária, responsável por
notificar casos epidemiológicos, bem como promover ações de prevenção e controle de vetores
de doenças. O município possui notificações quanto a doenças de veiculação hídrica, sendo
algumas delas associadas à falta de saneamento, como dengue e leptospirose e doenças
diarreicas (Tabela 104). As doenças diarreicas aguda/diarreia e gastrenterite (infecciosa)
somaram um total de 891 casos nos últimos cinco anos.
Como não foram informados os locais de moradia desses pacientes, nem o período exato
de registro das doenças, não foi possível relacionar a ocorrência das mesmas com possíveis
problemas de saneamento básico do Município. Além disso, doenças como hepatite A e
toxoplasmose, que também poderiam estar relacionadas com deficiências na prestação dos
serviços de saneamento básico, não são notificadas no Município.
No período de 2009 a 2013 a taxa de mortalidade média no município de Carazinho
foi de 8,5 a cada 1.000 habitantes (Tabela 105), enquanto a taxa de mortalidade infantil média
no mesmo período foi de 1,7 a cada 10.000 habitantes (Tabela 106).
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Tabela 104 - Dados epidemiológicos do município de Carazinho, período 2009 - 2013 (casos
confirmados).
Hepatite e
Ano
Leptospirose
Dengue
Toxoplasmose*
2009

0

0

-

2010

1

0

-

2011

0

3

-

2012

0

1

-

2013

1

2

-

TOTAL

2

6

Fonte: Vigilância Sanitária de Carazinho, 2015 (Comunicação pessoal). * Sem notificação

Tabela 105 - Dados de mortalidade no município de Carazinho, período 2009 a 2013.
População
Total de
Ano
Óbitos em hospital
Taxa de mortalidade*
total estimada
óbitos
2009

59.201

441

387

7,4

2010

59.317

466

410

7,9

2011

59.502

494

412

8,3

2012

59.753

521

445

8,7

2013

59.927

534

462

8,9

491,2

423,2

2.456

2.116

MÉDIA

59.540

TOTAL

8,2

Fonte: IBGE (2015) *Nº de óbitos por 1.000 habitantes

Tabela 106 - Indicadores de mortalidade específica da criança no município de Carazinho,
período 2009 - 2013.
Mortalidade
Ano
Mortalidade infantil
Mortalidade neonatal
(menores de 1 ano)
Óbitos

Taxa*

Óbitos

Taxa*

Óbitos

Taxa*

2009

7

1,2

7

1,2

0

0,0

2010

10

1,7

9

1,5

9

1,7

2011

12

2,0

11

1,8

0

0,0

2012

10

1,7

9

1,5

0

0,0

2013

12

2,0

12

2,0

4

0,7

Média

10,2

1,7

9,6

1,6

2,6

0,5

Fonte: IBGE (2015) *Nº de óbitos por 1.000 habitantes
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3 RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Como forma de comprovar a realização das atividades de mobilização social e também
visando apresentar os resultados destas, apresenta-se no ANEXO A o relatório das atividades
de mobilização desenvolvidas durante a fase do diagnóstico no município de Carazinho, a saber:


Reuniões setoriais com a comunidade



Audiência pública de encerramento do diagnóstico.
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4 CRONOGRAMA ATUALIZADO DO DIAGNÓSTICO
Como forma de manter o acompanhamento das atividades e atualizar as datas para as
entregas subsequentes do PMSB, está apresentado neste Relatório Final do Diagnóstico, o
cronograma do PMSB de Carazinho atualizado (ANEXO B).
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1 APRESENTAÇÃO
Este documento objetiva a apresentação do relatório de mobilização social dentro das
atividades da Etapa B (Plano Municipal de Saneamento–PMSB), Fase B e Produto 02
(Diagnóstico Técnico Participativo) em conformidade com o Plano de Trabalho Consolidado
(PTC).
O presente relatório expõe de forma parcial as ações de Mobilização Social da Etapa de
Diagnostico para Elaboração do Plano de Saneamento do Município de Carazinho.
Conforme o Plano de mobilização social apresentado no início dos trabalhos para a
Prefeitura Municipal, a mobilização social objetiva desenvolver ações para a sensibilização da
sociedade quanto à relevância do PMSB e da sua participação no processo de elaboração. Por
meio deste planejamento organiza-se os canais e o processo de participação da população na
elaboração do Plano de saneamento e na avaliação dos serviços públicos de saneamento básico.
Ainda, a mobilização social deve abranger ações que contemplem a participação da
comunidade, no território urbano e no território rural do município. O processo de mobilização
social permite o envolvimento dos cidadãos no reconhecimento das demandas de saneamento
a partir da vivência e espaço de sua realidade, e incentiva os sujeitos sociais no processo de
planejamento das ações que atendam às necessidades e os problemas prioritários do saneamento
básico.
As atividades de mobilização e envolvimento da sociedade foram previstas para
ocorrerem em quatro momentos estratégicos:
1) Atividade inicial com Audiência pública de apresentação e das diretrizes e dos
objetivos do PMSB, o Plano de Trabalho Consolidado e o Plano de Mobilização Social.
2) Eventos setoriais com a realização de reuniões públicas na comunidade na fase de
diagnóstico e prognóstico e na apresentação do plano finalizado.
3) Audiência pública de diagnóstico para a apresentação pública dos resultados do
diagnóstico técnico-participativo do PMSB.
4) Audiência pública de finalização para a apresentação pública dos resultados da
elaboração do PMSB.
Para fins deste relatório apresentamos aqui o momento dois, fase de diagnóstico, com
vistas coletar informações da comunidade para enriquecer e qualificar a realidade do
saneamento básico no município. As atividades ocorreram entre os dias 29 de julho de 2015 à
10 de agosto de 2015, onde foram realizadas 09 reuniões públicas com a comunidade de
Carazinho na área urbana e rural, além de um processo de divulgação e espaço virtual para
coletar sugestões sobre o diagnóstico.
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2 REUNIÕES PÚBLICAS E METODOLOGIA DOS ENCONTROS
As reuniões foram organizadas a partir da definição de uma metodologia que
posteriormente foi seguida em todas as reuniões, prevendo, porém, uma dinâmica adaptável
conforme o desenvolvimento das atividades, dos debates e da realidade de cada grupo. A
metodologia proposta e efetivamente aplicada esta resumidamente apresentada a seguir.
Objetivo principal da realização das reuniões públicas em comunidades rurais e bairros:
 Apresentar o diagnóstico preliminar do saneamento básico e colher informações
complementares e sugestões da comunidade.
Chegada: A equipe solicita a assinatura dos convidados na folha de presença onde estes
preencherão seus nomes, instituições a que pertencem, telefone e e-mail. Os folders são
distribuídos aos participantes. O estagiário fica responsável pela lista de presenças, pelos
registros fotográficos e pela redação da ata.
Resultado esperado deste momento: Bem acolher os participantes e registrar a presença.
Momento 1: Membro da coordenação (Antonio Thomé/Vinícius Honse Didó) e da
Prefeitura Municipal realizam a abertura enfatizando a importância da presença de todos.
Explicarão a metodologia do encontro e a importância para a coleta de dados e sugestões,
salientando quais são os passos de trabalho realizados neste primeiro encontro e no próximo,
nas audiências públicas e nas redes sociais. Ao final das falas haverá uma dinâmica de boasvindas e integração. A seguir, a coordenação (Antônio Thomé/ Vinícius Honse Didó) passará a
palavra para a equipe de mobilização (Elenice Pastore/ Marcos Frandoloso/ Rosa Maria
Locatelli Kalil), que conduzirá os trabalhos da exposição do diagnóstico preliminar. Tempo
previsto: 15 minutos.
Resultado esperado deste momento: Bem acolher os convidados e salientar a
importância do processo de planejamento participativo.
Momento 2: A equipe de mobilização (Elenice Pastore/ Marcos Frandoloso/ Rosa Maria
Locatelli Kalil) realiza a exposição no formato de diagnóstico com dados secundários. Ao final
de suas falas a equipe explicará os trabalhos do momento 3. Tempo previsto: 15 minutos.
Resultado esperado deste momento: Apresentar dados secundários e propor uma
reflexão sobre o plano de saneamento.
Momento 3: Membro da equipe (Elenice Pastore/ Marcos Frandoloso/ Rosa Maria
Locatelli Kalil) conduz a dinâmica dos participantes explicando que este momento tem o intuito
de entender melhor a realidade que envolve o plano de saneamento. Para tanto, é importante
receber as contribuições dos participantes sobre as diversas dimensões do saneamento básico,
tanto na área rural quanto na área urbana. Neste momento as fichas são distribuídos aos
participantes, se explica a forma de preenchimento e se organiza o debate em grupo único ou
grupos menores.
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Aspectos a ressaltar:
Área rural: resíduos tóxicos, abastecimento de água, disposição do lixo, coleta do lixo,
esgotamento sanitário, recursos hídricos, mata ciliar, serviços públicos na área rural ...
Área urbana: abastecimento de água, qualidade e quantidade, esgotamento sanitário,
drenagem urbana, situações de alagamento, áreas vulneráveis, coleta de resíduos, coleta
seletiva, disposição dos resíduos, aterros, depósitos de lixo clandestinos, resíduos de construção
e de saúde, ...
Se não houver debate no grande grupo, os membros da equipe auxiliam na divisão dos
pequenos grupos, se necessário, explicam o trabalho a ser desenvolvido. Neste momento faz-se
a alteração do layout da sala dividindo-a em pequenos grupos. Então, o grupo reunido discute
os principais aspectos: contribuições ao diagnóstico e sugestões ao planejamento. Os membros
da equipe colocam-se à disposição como mediadores em cada um desses grupos para que todos
possam expressar sua opinião. Então, um membro da equipe deles fica responsável por
organizar/sistematizar e apresentar as ideias do grupo. Mediadores: Elenice Pastore/ Marcos
Frandoloso/ Rosa Maria Locatelli Kalil/ Antônio Thomé/ Vinícius Honse Didó. Ao final dos
debates, um componente de cada grupo expõe a síntese das contribuições e sugestões debatidas
pelo(s) grupo(s). Tempo previsto: 30 minutos
Resultado esperado deste momento: Esclarecer dúvidas dos participantes sobre a
elaboração do plano de saneamento e colher contribuições para a etapa de diagnóstico e
sugestões para a etapa de planejamento.
Momento 4: Agradecimento da participação e convite para preenchimento da ficha de
contribuições para colocação na urna. Tempo previsto: 10 minutos.
Resultado esperado deste momento: Obter contribuições escritas dos participantes.
Momento 5: Membro da equipe faz o encerramento da reunião e enfatizando a
importância da participação na audiência pública. Tempo previsto: 5 minutos.
Resultado esperado deste momento: Envolver os participantes para que estejam
presentes nas atividades do Plano de Saneamento Básico.
Responsável pela elaboração da ata do encontro: Estagiário no computador e gravador.
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3 ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DOS SETORES DO MUNICÍPIO PARA
AS REUNIÕES PÚBLICAS
Para permitir a participação da população foram agrupadas comunidades, bairros,
distritos em setores regionalizados em locais-pólo onde os eventos foram realizados. O
município foi dividido em 6 setores/regiões urbanas e em 3 áreas rurais. O critério para
agrupamento foi o de aproximar as comunidades proporcionando o acesso com mais facilidade
as reuniões públicas. Os agrupamentos tiveram como base também os setores censitários do
IBGE, para facilitar a organização de dados e formulação de indicadores socioeconômicos e
territoriais, proporcionando informações para as etapas de diagnóstico e prognósticos. Os locais
para realização das reuniões foram públicos e de livre acesso à comunidade, e teve como
articuladores as lideranças locais e comunitárias. Os setores foram agrupados conforme a Erro!
Fonte de referência não encontrada..
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Figura 1 - Mapa de setores de mobilização.
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4 CRONOGRAMA DAS REUNIÕES
A Tabela 1 apresenta o cronograma das reuniões públicas realizadas junto as
comunidades da área rural e nos bairros da área urbana de Carazinho.
Tabela 1: Cronograma das reuniões públicas com a comunidade.

COMUNIDADES
Pinheiro Marcado

ENDEREÇO/DATA
Pavilhão Comunitário

HORÁRIO
19hs

DATA
29/07/2015

Molha Pelego

Pavilhão Comunitário

19hs

29/07/2015

Glória, Hípica, Floresta,
Brandina, Nossa Senhora
Aparecida, Fábio, Sassi

Ginásio João Marek- Rua
Benjamin Constant esq.
Rua Rio Branco

19hs

30/07/2015

São Lucas, Camaquã, Santo
Antônio, São Pedro, São João,
Oriental

UPF Campus Carazinho
Rua Diamantino Tombini,
300

19hs

04/08/2015

Broecker, Conceição, Laranjal,
Alvorada, São Miguel, São Jorge

Associação Comunitária
Conceição Rua Guaranis,
440 - Conceição

19hs

05/08/2015

Ouro Preto, Aurora, Central,
Operária, Lilia Winckler,
Medianeira, Esperança

Associação Comunitária
Vila Rica Rua Frederico
Ozanan, 314 - Vila Rica

19hs

05/08/2015

Fey, Alegre, Cantares,
Aeroclube, Santa Terezinha

Associação Comunitária
Cantares Rua das
Hortências, 595 - Cantares

19hs

10/08/2015

Centro, Loeff, Braganholo,
Vargas, Sommer, Pádua,
Princesa, Dileta

Camara de Vereadores
Carazinho Av. Flores da
Cunha, 799

17hs

06/08/2015

São Bento

Pavilhão Comunitário São
Bento

19hs

10/08/2015

Ocorreu também no dia 10/08/15 as 17 horas na Câmara de Vereadores Municipal de
Carazinho, uma reunião pública com os vereadores do munícipio, esta reunião foi solicitada
pelo presidente da casa Paulino De Moura.
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5 ANÁLISE DAS REUNIÕES PÚBLICAS DE DIAGNÓSTICO
a) Quanto a Divulgação: A divulgação das reuniões e das audiências públicas foi realizada
através das lideranças comunitárias e órgão públicos municipais, e nos diversos meios
de comunicação relevantes no município de Carazinho, dentre eles cita-se:
 Rádios regionais, municipais e comunitárias;
 Jornais com veiculação no município;
 Exposição de cartazes em locais de divulgação do município;
 Ação de mobilização junto a prefeitos comunitários;
 Canais de comunicação virtual como e-mail e facebook;
 Ação de mobilização junto a agentes de saúde; e
 Folders de divulgação de informações gerais, locais, datas e horários (ANEXO A).
b) Quanto a participação: A participação da comunidade foi pouco expressiva em
quantidade, sendo que duas das dez reuniões realizadas acabaram não ocorrendo por falta
de público. Nas demais reuniões o público não ultrapassou o número de 20 pessoas por
setor. Contudo, o público participante era representativo e atuante na comunidade. O
ANEXO B apresenta a totalidade das listas de presença elaboradas/assinadas durante as
reuniões.
c)

Quanto a Relevância: Apesar da baixa participação a qualidade dos debates e de
elementos obtidos para o diagnóstico foram muito significativos. Os participantes
avaliaram que as reuniões públicas foram de fundamental importância para a compreensão
do saneamento básico, e da necessidade de intervenção com obras públicas que solucionem
problemas históricos da comunidade de Carazinho. Também salientaram que a baixa
participação da população se deve ao descrédito das pessoas com relação a atividades
chamadas pelo poder público, uma vez que este tema fora debatido a menos de um ano.
Para fins de maiores informações e detalhes sobre os debates são apresentadas no ANEXO
C as atas de todas as reuniões efetivamente realizadas.

d) Quanto a Metodologia: A metodologia supracitada, aplicada em cada uma das reuniões
atendeu as necessidades expostas através dos objetivos. O andamento das atividades
realizadas nas reuniões pode ser visualizado a partir dos registros fotográficos de cada
encontro que se fazem apresentados no ANEXO D deste relatório. Ademais, para fins de
exposição de algumas ferramentas utilizadas nas reuniões apresenta-se no ANEXO E e
ANEXO F as apresentações tanto das reuniões com a comunidade como da apresentação
utilizada na audiência pública.
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e)

Quanto a contribuição para o diagnóstico: As contribuições da população para o
diagnóstico foram de fundamental importância. Contribuiu efetivamente para a
identificação de questões locais e especificas que os moradores citam e que possivelmente
não seriam comtempladas no diagnóstico sem essa participação efetiva da comunidade.
Podemos citar:
 Problemas de abastecimento de água por falta de pressão;
 Ausência de rede e reservatório de agua em alguns bairros;
 Problemas de rompimento de rede de agua com frequência;
 Coleta de lixo doméstico com horários irregulares;
 Ausência de coleta e orientação sobre resíduos como móveis eletrodomésticos,
etc.;
 Problemas de alagamentos;
 Situações de esgotamento direto a rua;
 Problemática da ausência da rede de esgoto foi observada pelos participantes em
todas as reuniões;
 Preocupações com a questão ambiental e consciência da população para com os 4
eixos do saneamento: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
pluvial e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidas;
 Preocupação com os recursos hídricos foi observada em todas as reuniões, mesmo
que o plano de saneamento não contemple diretamente este item, como as nascentes,
córregos, rios, bacias, etc.
 A questão unânime em as reuniões é a inexistência de rede e tratamento do esgoto
sanitário em toda a cidade;

As atas de cada reunião relatam as situações problema para o diagnóstico em cada reunião e
estão anexadas à este relatório. Ver anexo C.
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ANEXO A – FOLDER DE DIVULGAÇÕES DO PLANO
DE SANEAMENTO BÁSICO E DAS REUNIÕES
PÚBLICAS
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Você sabe o que é
saneamento básico?
Saneamento básico é um conjunto de medidas que
visam preservar ou modificar condições do meio
ambiente com a finalidade de prevenir doenças e
promover a saúde. São ações fundamentais para
melhor o lugar onde vivemos e a qualidade de vida
da população.

O Saneamento Básico envolve
ações voltadas para:

Saiba mais sobre o Plano
Municipal de Saneamento Básico
de Carazinho através do site:
www.pmsbcarazinho.com.br

Fique atualizado também
através do Facebook:

PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

O abastecimento
de água potável;

CARAZINHO

www.facebook.com/PMSBCarazinho
O esgotamento
sanitário;

A limpeza urbana e o
manejo dos resíduos
sólidos;

A drenagem e o
manejo das águas
pluviais urbanas.

Outras informações podem
ser obtidas com:

Infra-Geo – Engenharia,
Geotecnia e Meio Ambiente Ltda
(54) 3313-8255

Prefeitura Municipal de Carazinho
(54) 3331-2699

Participe, ajude a elaborar o
Plano de Saneamento e
melhorar qualidade de vida
da nossa cidade.

www.pmsbcarazinho.com.br

Por que planejar?
O planejamento adequado do saneamento básico é importante para conhecer a
situação atual e propor ações de serviços
eficientes que valorizam, protegem e administram, de forma equilibrada, os recursos
ambientais e que são essenciais para garantir a eficiência de todo esse sistema agora e
no futuro. A Lei de Saneamento Básico
exige que os municípios de todo o país
tenham seus Planos locais e, desta forma,
alinhem ações para que o atendimento seja
de qualidade para todos e em todos os
lugares.
Em Carazinho, o Plano de Saneamento
Básico está sendo elaborado de forma participativa, através de uma série de estudos e
conversas com a comunidade local, para
saber quais são as principais demandas do
município.

O que é ESGOTAMENTO SANITÁRIO?
São ações, infraestruturas e
instalações operacionais de
coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde
ligações prediais até o seu
lançamento no meio ambiente.

O que envolve a LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS?
São ações, infraestruturas e
instalações operacionais de
coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do
lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas.

O que significa DRENAGEM E MANEJO
DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS?
O que é ABASTECIMENTO
DE ÁGUA POTÁVEL?
São ações, infraestruturas e
instalações necessárias ao
abastecimento público de
água potável, desde a
captação até as ligações
prediais e os respectivos
instrumentos de medição.

São ações, infraestruturas e
instalações operacionais de
drenagem urbana de águas de
chuva, de transporte, detenção
ou retenção, para o amortecimento de vazões de cheias e
enchentes, tratamento e disposição final das águas de chuva
drenadas nas áreas urbanas.

Sua participação é essencial

A sua participação é fundamental no processo de elaboração do Plano de Saneamento. Você pode contribuir participando das audiências públicas e das reuniões públicas nas
comunidades, que já estão acontecendo no município.
No total, serão nove reuniões regionalizadas, divididas em
seis microrregiões urbanas e três localidades do interior.
Fique atento ao calendário das atividades e participe no
local e data que você puder.

Pinheiro Marcado

Pavilhão Comunitário

19hs

29/07/15

03/12/15

Molha Pelego

Pavilhão Comunitário

19hs

29/07/15

03/12/15

Glória, Hípica,
Floresta, Brandina,
Nossa Senhora
Aparecida, Fábio,
Sassi

Ginásio João Marek- Rua
Benjamin Constant esq
Rua Rio Branco

19hs

30/07/15

04/12/15

São Lucas, Camaquã,
Santo Antônio, São
Pedro, São João,
Oriental

UPF Campus Carazinho
Rua Diamantino Tombini,
300

19hs

04/08/15

04/12/15

Broecker, Conceição,
Laranjal, Alvorada,
São Miguel, São
Jorge

Associação Comunitária
Conceição Rua Guaranis,
440 – Conceição

19hs

05/08/15

09/12/15

Ouro Preto, Aurora,
Central, Operária,
Lilia Winckler,
Medianeira,
Esperança

Associação Comunitária
Vila Rica Rua Frederico
Ozanan, 314 – Vila Rica

19hs

05/08/15

09/12/15

Fey, Alegre, Cantares,
Aeroclube, Santa
Terezinha

Associação Comunitária
Cantares Rua das
Hortências, 595 – Cantares

19hs

06/08/15

10/12/15

Centro, Loeff,
Braganholo, Vargas,
Sommer, Pádua,
Princesa, Dileta

Camara de Vereadores
Carazinho Av. Flores da
Cunha, 799

17hs

06/08/15

10/12/15

São Bento

Pavilhão Comunitário
São Bento

19hs

10/08/15

16/12/15

A ser
definido

A ser
definido

Área rural

Área rural

Área rural

Todos

Audiência Pública

Ulbra

A ser
definido

ANEXO B – LISTAS DE PRESENÇAS DAS REUNIÕES
PÚBLICAS
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ANEXO C – ATAS DAS REUNIÕES PÚBLICAS E
RELATOS DOS MORADORES PRESENTES
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ATA DA REUNIÃO COM OS BAIRROS FEY, ALEGRE, CANTARES AEROCLUBE,
SANTA TEREZINHA E PLANALTO, PARA O LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS E
APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DADOS DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
CARAZINHO
As 19h e 15 minutos do dia 10 do mês de Agosto de 2015 tendo como local a Associação
Comunitária Cantares no município de Carazinho, foi realizada a reunião com os bairros Fey,
Alegre, Cantares, Aerocluble, Santa Terezinha e Planalto, tendo como finalidade de levantar
informações relacionadas aos 4 eixos do Saneamento Básico nos bairros e apresentar alguns dados
do diagnóstico do município. Em primeiro momento o Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal
de Carazinho Giovanni Fiorese saudou os presentes e apresentou a empresa INFRA-GEO
ENGENHARIA, GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com sede em Passo Fundo - Rs,
que ganhou a licitação para realizar a elaboração do plano. Após isso o Engenheiro Ambiental
Vinícius Honse Didó representando a empresa INFRA-GEO saudou os presentes e relatou sobre
a importância das reuniões com as comunidades afim de levantar o máximo de informações sobre
a real situação dos 4 eixos do saneamento básico existentes na comunidade. Após isso a
Historiadora e Mestre em Sociologia Elenice Pastore iniciou a apresentação lembrando que o
Plano de Saneamento Básico de Carazinho servirá como um instrumento para a captação de
recursos junto ao governo Federal, sendo que já existe uma lei que obriga os municípios a
elaborarem o plano de saneamento básico. Elenice continuou enfocando sobre a importância da
participação da comunidade, para saber a real situação e para colocar estas informações no
diagnóstico e propor as ações futuras. Elenice iniciou a apresentação dos slides retomando o
conceito do plano de saneamento básico, reforçando na falta de planejamento em todos os sentidos,
tanto em obras particulares e principalmente em obras públicas, o que acaba gerando uma série de
problemas, pensar sempre um pouco mais longe, essa é a ideia do plano, pensar no futuro, Elenice
também relatou sobre a obrigação por lei para a captação de recursos. Através do plano é possível
diagnosticar a real situação, e através disso focar em ações com prazos, e quais setores necessitam
mais recursos para investimentos e melhorias na qualidade de vida da população. Elenice continuo
explicando sobre as 4 vertentes do plano de saneamento. Água potável, planejar é pensar em toda
a infraestrutura de abastecimento de água, desde a captação, tratamento e distribuição, esgoto
pensar em coleta, transporte, tratamento e disposição final, sempre evidenciando a diferença entre
o meio rural e urbano, tanto na captação de água até no tratamento e disposição final dos
esgotamentos sanitários, drenagem das águas pluviais e sobre os resíduos sólidos, sempre planejar
os acondicionadores, transporte e disposição final destes resíduos. Elenice relatou que após a
aprovação da população e poder público municipal o plano de saneamento vai virar lei municipal,
sendo que este terá ações de curto médio e logo prazo. Depois de dar os conceitos das 4 vertentes,
Elenice salientou sobre os horizontes do plano e as metas de curto, médio e longo prazo, após isso
começou a mostrar para os presentes alguns dados sobre o diagnóstico do município de Carazinho,
mostrando área do município, população, domicílios. Foram apresentados dados de abastecimento
de água, drenagem das águas pluviais, esgotamento sanitário e resíduos sólidos de Carazinho. As
20 horas, Elenice finalizou a apresentação dos dados e iniciou-se o debate, os moradores relataram
sobre a realidade dos 4 eixos do saneamento básico nos bairros, relataram sobre a falta de água em

finais de semana e o descarte irregular de resíduos e esgoto doméstico sem nenhum tipo de
tratamento. Elenice encerrou a reunião agradecendo a presença e parabenizando os presentes pelo
belo trabalho que os moradores exercem em suas comunidades e a aproveitou o momento para
convidar a população para participar da audiência pública. A reunião foi encerrada na mesma data
as 20 horas e 40 minutos.

_____________________________________

Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

__________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia 10 do mês de Agosto de 2015
tendo como local a Associação Comunitária Cantares.
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo.
 Abastecimento de Água: No bairro Planalto, existem problemas relacionados a falta de água,
se faz necessário a instalação de uma rede trifásica, finais de semana não há pressão suficiente,
sendo que o bairro Planalto é abastecido pelo reservatório do bairro Operaria, é muito tempo
que os moradores relatam sobre a existência destes problemas, já existe um reservatório com
capacidade de 100 mil litros comprado, um poço perfurado e com rede de distribuição da água
já instalada, porém para iniciar o funcionamento é necessário uma rede trifásica, para a
instalação desta rede se faz necessário um processo de licitação com 3 empresa, porém existem
só duas empresa interessadas, isto é o que está barrando o funcionamento de todo o sistema,
segundo o morador quando o sistema começar a funcionar vai sanar a problemática do bairro
Planalto. O morador ainda falou que é triste no final de semana, você querer lavar o teu carro e
a água sair das mangueiras como um conta gotas, essa problemática é muito antiga, e a
população já está cansada de reclamar e não ver solução. Já no bairro Cantares o sistema de
água é próprio, existe um poço perfurado, e uma espécie de diretoria formada pelos próprios
moradores, que realizam a cobrança do serviço de água. A água recebe tratamento feito por
uma empresa privada, os custos são todos divididos e pagos pelos moradores que utilizam o
serviço, sendo que estes recebem relatório mensal sobre a qualidade da água. A secretária de
saúde de município também analisa os resultados da qualidade da água.
 Esgotamento Sanitário: Existe o descarte de esgoto a céu aberto, sem nenhum tipo de
tratamento, a maioria dos moradores tem fossas, mas a grande parte dos moradores desativarão
as fossas para não realizarem o esgotamento. Os bairros não possuem nenhuma estrutura de
esgoto, e a grande maioria das casas, não possuem nenhum tipo de tratamento individual dos
seus esgotos, sendo que estes são lançados diretamente nas vias dos bairros e acabam chegando
aos recursos hídricos e até ao “pesque e pague” existente na região. Não há nenhum tipo de
fiscalização por parte do poder público em relação a instalação de sistemas de tratamento dos
esgotos individuais, muito menos a fiscalização de descartes ilegais. A situação é revoltante,
segundo os moradores em dias de muito calor, o odor de esgoto é insuportável, até baixo
assinado já foi feito pelo moradores e protocolado na prefeitura, mas o tempo passa e nada é
feito.
 Resíduos Sólidos: Existe a ocorrência de descarte ilegal de resíduos, tanto resíduos doméstico,
quanto resíduos oriundos de podas, roçadas e capinas. O caminhão passa para recolher os
resíduos doméstico três vezes por semana, sendo na terça, quinta e sábado, segundo os
moradores a coleta funciona bem, e em horários bem definidos, sem mudanças bruscas nos
horários. Uma grande problemática é os resíduos de podas, sendo que recentemente fazia mais
3

4 meses que não passava os caminhões para coletar estes resíduos, desta forma muito moradores
acondicionam estes resíduos em terrenos baldios e após isso acabam queimando. Existe muita
falta de conscientização por parte dos moradores e carência de fiscalização e de educação
ambiental.
 Drenagem Pluvial: Nas vias do bairro principalmente no Cantares, existe asfalto, calçamento
de paralelepípedos e chão batido. Não há planejamento nenhum da rede de drenagem. Não
houve relatos dos moradores de inundações nos bairros.
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ATA DA REUNIÃO COM OS BAIRROS SÃO LUCAS, CAMAQUÃ, SANTO ANTÔNIO,
SÃO PEDRO SÃO JOÃO E ORIENTAL PARA O LEVANTAMENTO DE
INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO NOS
BAIRROS E APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DADOS DO DIAGNÓSTICO DO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
As 19 horas do dia 04 de agosto de 2015 tendo como local o auditório da Universidade de Passo
Fundo, campus de Carazinho, realizou a reunião com os bairros São Lucas, Camaquã, Santo
Antônio, São Pedro, São João e Oriental, com finalidade de levantar informações relacionadas aos
4 eixos do Saneamento Básico nos bairros e apresentar alguns dados do diagnóstico do município.
As 19 horas e 30 minutos devido ao número baixo de pessoas presentes e sendo que as que estavam
presentes já tinham participado de outras reuniões públicas ficou decidido que não havia a
necessidade de reapresentar novamente os dados do diagnóstico, desta forma foi discutido assuntos
relacionados com os 4 eixos do saneamento básico com os presentes informalmente. Ás 20 horas
e 20 minutos da mesma data, os membros da empresa responsável pela elaboração do plano,
juntamente com o secretário municipal de planejamento, urbanismo e obras públicas de Carazinho
Roberto Klein, encerraram a reunião. Foi evidenciado pela Historiadora e Mestre em Sociologia
Elenice Pastore e pelo o Engenheiro Ambiental Vinícius Honse Didó a possibilidade de colocar
carros de som nas ruas de Carazinho, para reforçar a divulgação das reuniões públicas e a
importância da participação da comunidade carazinhense para esta etapa de elaboração do
diagnóstico.

____________________________________

Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

_________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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ATA DA REUNIÃO COM OS BAIRROS GLÓRIA, HÍPICA, FLORESTA, BRANDINA,
NOSSA SENHORA APARECIDA E FÁBIO SASSI, PARA O LEVANTAMENTO DE
INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO NOS
BAIRROS E APRESENTAÇÃO DOS DADOS DO DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE
CARAZINHO
Ás 19 horas 18 minutos do dia 30 de julho de 2015 tendo como local o Ginásio João Marek,
realizou a reunião com os bairros Glória, Hípica, Floresta, Brandina, Nossa Senhora Aparecida,
Fábio Sassi, com finalidade de levantar informações relacionadas aos 4 eixos do Saneamento
Básico nos bairros e apresentar alguns dados do diagnóstico do município. Em primeiro momento
o secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho Roberto Klein saudou os
presentes e relatou sobre a importância das reuniões com a população de Carazinho afim de
levantar o máximo de informações sobre a real situação dos 4 eixos do saneamento básico
existentes na cidade. O Secretario Roberto também em primeiro momento apresentou a empresa
INGRA-GEO ENGENHARIA, GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com sede em Passo
Fundo, Rs que ganhou a licitação para a elaboração da do Plano de Saneamento Básico de
Carazinho e deu enfoque na Lei que obriga todos os municípios a elaborem o plano de saneamento
básico para a captação de recursos financeiros e posterior investimentos em saneamento básico.
Em segundo momento a Historiadora e Mestre em Sociologia Elenice Pastore reforçou que o
objetivo desta reunião é buscar o máximo de participação da população residente nos bairros,
através do repasse de informações, informando qual a realidade dos bairros onde residem em
relação as 4 vertentes do saneamento e também tem por objetivo conceituar o que é saneamento
básico e discutir sobre as 4 vertentes do saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e manejo de águas pluviais, além disso
mostrar também alguns dados do diagnóstico do município de Carazinho. Após isso Elenice
relatou sobre os horizontes do plano, quais são os prazos, e comentou que os setores mais carentes
em relação a saneamento básico, serão priorizado. Elenice também conceituou diagnóstico e
relatou que este tem como objetivo representar a realidade, após isso iniciou a apresentação de
alguns dados do município, dados sobre população, domicílios, abastecimento de água, drenagem
pluvial, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. As 20 horas a professora Elenice encerrou a
apresentação dos dados do diagnóstico e iniciou-se o debate e preenchimento das folhas
disponibilidades para os presentes com o objetivo deles descreverem a real situação do município
sobre as 4 vertentes, os moradores relataram sobre a existência de nascentes no perímetro urbano
da cidade e a necessidade de preservação das mesmas, também foi comentado pelos moradores
que não existe coleta seletiva e que muitos moradores acabam descartando nos contêiner resíduos
de construção civil (lajota, madeira, tijolos) , após isso o Engenheiro Ambiental Vinícius Honse
Didó, apresentou o levantamento das bacias drenagens urbanas , o Engenheiro Cívil da prefeitura
Geovani Fiorese, reforçou que a população descreva quais são problemas para poder priorizar as
ações do plano e quais setores necessitam de maiores investimentos. Elenice agradeceu aos
presentes pelo repasse das informações e enfocou novamente na divulgação das reuniões, sendo
que este é o momento de pensar no espaço urbano coletivo para uma melhora na qualidade de vida
de todos. Ás 20 horas e 43 minutos Roberto juntamente com Geovani, agradeceram a população
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enfocaram na participação, a reunião foi encerrada as 20 horas e 45 minutos da mesma data. A
reunião teve a participação de membros de associação de bairros, moradores, presidentes e vice
presidentes de associações de bairro, presidentes dos bairros Floresta e Fábio Sassi, o Padre da
cidade, além dos nomes citados a acima e alguns membros da equipe da empresa responsável pela
elaboração do plano.

____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

___________________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia 30 do mês de julho de 2015 tendo
como local o Ginásio João Marek.
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo.
 Abastecimento de Água: No abastecimento de água potável não apresenta problema, apenas
requer mais incentivo nas coletas de águas de chuvas.
 Esgotamento Sanitário: Segundo os presentes na reunião é a maior problemática entre as 4
vertentes do saneamento, pois acaba contaminando todas as nascentes do município,
prejudicando a qualidade das águas do município, se faz necessário imediatamente a
implementação da rede coletora de esgoto e o início do funcionamento da estação. O odor de
esgoto em alguns lugares é insuportável, e existe muitos descartes clandestinos de esgoto
domésticos em rios do município, bem como existe muito descarte de esgoto in natura na rede
de drenagem pluvial.
 Resíduos Sólidos: Um morador falou que com a chegada dos contêiner, parou de ocorrer a
separação do lixo, pois em muitas ruas existem apenas um contêiner, deixando desta forma
impossível a separação do lixo e consequentemente a coleta seletiva, também é observado o
desgaste ilegal de resíduos de construção civil (lajotas madeiras, tijolos etc) estes resíduos estão
sendo colocados dentro dos contêiner que seriam para a coleta dos resíduos domésticos, o
caminhão passa três vezes por semanas, sendo que não há a necessidade de passar todos os dias,
e que se faz necessário reorganizar toda a coleta de lixo na cidade, pois existem alguns lugares
que os caminhões passam todos os dias, o que não se faz necessário segundo os moradores,
sendo que essa prática acaba gerando um desperdício de dinheiro público. Problemas com as
lâmpadas fluorescentes também foi relatado pelo moradores, sendo que não existe um lugar
para o descartes, ou um ponto que os moradores possam entregar as lâmpadas queimadas.
 Drenagem Pluvial: Problemas com inundações, devido ao descarte ilegal de resíduos sólidos,
problemas com a alagamento, falta educação ambiental, já foi verificado sofás, geladeiras,
fogões dentro dos recursos hídricos desta forma se faz necessário uma sistemática de coleta de
móveis usados, eletrodomésticos, qualquer tipo de imóveis. Os moradores relatam que o
problema em si não são as “sangas” mas sim o descarte irregular de resíduos e ocupação
irregular.
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ATA DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO BENTO PARA O
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO
SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE E APRESENTAÇÃO DO DADOS DO
DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Às 19 horas e 20 minutos do dia 10 de agosto de 2015, teve início reunião com a comunidade da
localidade de São Bento, município de Carazinho, onde estiveram presentes 22 pessoas mais
integrantes da INFRA-GEO e Prefeitura. Roberto Klein secretário de planejamento da Prefeitura
de Carazinho, iniciou apresentando e relatando sobre as reuniões, sendo esta a última, bem como
falou sobre a Lei Federal que obriga os municípios a realizar o Plano Municipal de Saneamento
Básico até 31 de dezembro de 2015. Antônio Thomé, diretor executivo do PMSB iniciou
apresentou a INFRA-GEO, bem como os profissionais que compõem a equipe técnica responsável
bem a elaboração do PMSB e informou que o PMSB está na etapa de diagnóstico e por isso a
importância de saber as informações da comunidade referente a abastecimento de água,
esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial e resíduos sólidos. Rosa, iniciou falando sobre
o PMSB, bem como sendo uma complementação de outros planos que o município já possui. Rosa
continuou informando que o PMSB é um planejamento, ou uma série de estudos e estabelecimento
de metas, para futuramente melhorar as questões relacionadas aos quatro eixos. Seguindo a
reunião, Rosa passou a comentar especificadamente sobre o abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos e continuou comentando sobre os horizontes de
planejamento, que serão de curto, médio e longo prazo, salientando o planejamento das metas a
serem realizadas nos horizontes. Rosa continuou mostrando diagnóstico já levantado sobre o
município de Carazinho, bem como salientou a importância da participação da comunidade para
complementar este diagnóstico. Ainda no presente Rosa, falou sobre o diagnóstico geral do
município, no momento, moradora informou que os dados de população não estão atualizados, já
que no último senso não ouve participação da comunidade. Outro morador informou que a
Comunidade de São Bento possui cerca de 500 moradores. Outro item de diagnóstico abordado
por Rosa foi o abastecimento de água. Um Morador, enfocou que a prioridade tem que ser as obras
já em atraso, e não entrar nos horizontes do Plano, Roberto informou que nestes casos, as obras
iniciarão antes da finalização do Plano. Moradora sugeriu que a empresa realizasse a coleta de
informações porta a porta, já que no momento não estava presente nem 5% nos moradores da
localidade, Rosa justificou que não existe tempo útil para este tipo de levantamento. Rosa
acrescentou que o Plano é participativo, de modo que a população precisa participar e depois poder
cobrar, visto que o PMSB possui força de lei. Ainda no presente, Rosa passou a informar sobre o
sistema de esgotamento sanitário, este que é um problema de saúde pública. Seguindo, Rosa
passou a comentar sobre o manejo de águas pluviais, problemas este mais direcionado a área
urbana, mas salientou que as comunidades podem utilizar de outras formas as águas de chuva, bem
como a importância de saber-se se existem áreas de alagamentos na região. E por último comentou
sobre o manejo de resíduos sólidos urbanos bem como os resíduos especiais (construção civil,
hospitalares, industriais). No presente, Rosa convidou a comunidade, para a audiência pública que
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será realizada para apresentação do diagnóstico final. Após Rosa sugeriu que a comunidade se
dividisse em três grupos, para discussão dos quatro eixos, de modo que a população informasse o
diagnóstico do seu entorno. Roberto Klein agradeceu a presença da comunidade. As atividades
foram findadas às 21 horas da mesma data.

____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

_________________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia 10 de agosto de 2015 na
comunidade de São Bento.
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo.
 Abastecimento de Água: Uma moradora informou que faz anos que estão esperando a rede
de água em sua residência, bem como muitas vezes a água para consumo é turva. Outro morador
salientou que a somente poços perfurados, não existe reservatórios nem sistema de distribuição.
Além disso uma moradora contou que alguns moradores ainda fazem o uso da água através de
vertentes, pois não possuem poço nas suas residências
.
 Esgotamento Sanitário: Morador salientou que a EMATER é uma empresa que possui
conhecimento dos problemas específicos da comunidade, inclusive sobre o esgoto, muitos
moradores ainda utilizam o antigo sistema de “poço negro” segundo relatos dos presentes.
 Resíduos Sólidos: Uma moradora contou que o serviço de coleta que passa nos sábados, este
muitas vezes está sobrecarregado, necessitando mais de um caminhão, mas contou que leva seu
resíduo até a cidade colocando os mesmos em contêineres, bem como relatou sobre a
possibilidade de alocação de contêineres na comunidade. Outro morador sugeriu que se fosse
coletado os resíduos duas vezes por semana, um dia para coleta dos resíduos gerados durante a
semana e outro para os fins de semana, principalmente em dias de festas.
 Drenagem Pluvial: Os moradores relataram que a comunidade não apresenta problemas com
enchentes e inundações.
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ATA DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE DE MOLHA PELEGO PARA O
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO
SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE E APRESENTAÇÃO DO DADOS DO
DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Aos 29 dias do mês de julho, às 19 horas e 15 minutos na Comunidade de Molha Pelego no
município de Carazinho/RS, realizou-se reunião com a população referente ao Plano Municipal de
Saneamento Básico de Carazinho (PMSB), estiveram presente 11 pessoas da comunidade. No
presente, Giovani fez a apresentação e considerações iniciais, passando a palavra a Antônio Thomé
que inicialmente apresentou a empresa INFRA-GEO empresa responsável pela elaboração do
Plano, bem como apresentou um breve conceito sobre o PMSB do munícipio, citando as quatro
vertentes que direcionam o PSMB (Água, esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem). Seguindo o
cronograma da reunião, Rosa explicou sobre as reuniões nas comunidades, bem como o principal
objetivo, salientando a importância da comunidade para o bom andamento do Plano. Ainda,
explicou sobre o que é, e o que define o Plano de Saneamento, bem como exemplificou cada uma
das vertentes, da mesma forma explicou sobre os horizontes de planejamento, bem como as metas
a curto, médio e longo prazo, passando a explicar sobre o diagnóstico da situação atual do
município de Carazinho, bem como mostrou os dados e informações já coletadas referente às
vertentes, salientando as informações especificas da comunidade. Morador da comunidade
informou que não existe coleta de resíduos sólidos, e salientou que o serviço nunca existiu na
comunidade, além disso observou que em outras localidades os resíduos caem do transporte de
coleta, Giovani sugeriu a implantação de contêineres nas localidades para facilitar a coleta. Por
fim, Rosa convidou a comunidade para a audiência pública de apresentação do diagnóstico final
do PMSB, salientando a importância da participação da comunidade, bem como que a mesma faça
a cobrança do serviço. Giovani também salientou a importância efetiva da comunidade, para que
a mesma possa indicar os principais problemas da comunidade, e explicou que o documento terá
força de lei. Em um segundo momento da reunião, a comunidade reuniu-se em dois grupos, para
discutir a realidade da comunidade e da cidade como geral, bem como sugestões e possíveis
soluções para os problemas indicados, apresentados em anexo. Por fim, Giovani agradeceu a
presença de todos, e salientou a preocupação da prefeitura sobre a continuidade dos trabalhos, e
convidou também para a audiência de apresentação. Os trabalhos foram finalizados ás 20 horas e
30 minutos da mesma data.
____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese
_______________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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ATA DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE DE PINHEIRO MARCADO PARA O
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO
SANEAMENTO BÁSICO NA COMUNIDADE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS
DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
As 19h e 55 minutos do dia 29 do mês de julho de 2015 tendo como local a comunidade Pinheiro
Marcado no interior do município de Carazinho, foi realizada a reunião com a comunidade local
tendo como finalidade de levantar informações relacionadas aos 4 eixos do Saneamento Básico na
comunidade e apresentar alguns dados do diagnóstico do município. Em primeiro momento o
secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho Roberto Klein saudou os
presentes e relatou sobre a importância das reuniões com as comunidades afim de levantar o
máximo de informações sobre a real situação dos 4 eixos do saneamento básico existentes na
comunidade. O secretário também lembrou que o Plano de Saneamento Básico de Carazinho
servirá como um instrumento para a captação de recursos junto ao governo Federal, sendo que já
existe uma Lei que obriga os municípios a elaborarem o plano de saneamento básico, além disso
o secretário apresentou a empresa INFRA-GEO ENGENHARIA, GEOTECNIA E MEIO
AMBIENTE LTDA, com sede em Passo Fundo - Rs, que ganhou a licitação para realizar a
elaboração do plano. Em um segundo momento a Historiadora e Mestre em Sociologia Elenice
Pastore iniciou apresentação enfocando sobre a importância da participação da comunidade, para
saber a real situação e para colocar estas informações no diagnóstico e propor as ações futuras,
iniciou-se a apresentação dos presentes no dia, um o morador apresentou-se como morador do
local a 50 anos, que trabalha com produção de leite, uma moradora relatou que sempre fazem
reuniões para a melhoria da vida no distrito, de acordo com a mesma moradora faltou divulgação
da reunião, por isso muitos moradores não participaram, a agente de saúde da comunidade
salientou também na falta de divulgação da reunião, a mesma também falou que entregou os folder
de divulgação da reunião do plano, no posto de saúde da comunidade. A partir disso Elenice
continuou com apresentação retomando o conceito do plano de saneamento básico, enfocando na
falta de planejamento em todos os sentidos tanto em obras particulares e principalmente em obras
públicas, o que acaba gerando uma série de problemas, pensar sempre um pouco mais longe, essa
é a ideia do plano, pensar no futuro, Elenice também relatou sobre a obrigação por lei para a
captação de recursos. Através do plano é possível diagnosticar a real situação, e através disso focar
em ações com prazos, e quais setores necessitam mais recursos para investimentos e melhorias na
qualidade de vida da população. Elenice continuo explicando sobre as 4 vertentes do plano de
saneamento. Água potável, planejar é pensar em toda a infraestrutura de abastecimento de água,
desde a captação, tratamento e distribuição, esgoto pensar em coleta, transporte, tratamento e
disposição final, sempre evidenciando a diferença entre o meio rural e urbano, tanto na captação
de água até no tratamento e disposição final dos esgotamentos sanitários, drenagem das águas
pluviais, falando que no meio rural a drenagem não apresenta tanto problemas quanto nas cidades,
e sobre os resíduos sólidos, sempre planejar os acondicionadores, transporte e disposição final
destes resíduos. Elenice relatou que após a aprovação da população e poder público municipal o
plano de saneamento vai virar lei municipal, sendo que este terá ações de curto médio e logo prazo.
Depois de dar os conceitos das 4 vertentes, Elenice começou a falar sobre o diagnóstico do
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município de Carazinho, mostrando área do município, população, domicílios, Elenice relatou
também sobre a redução da população rural. Foram apresentados dados de abastecimento de água,
drenagem das águas pluviais, esgotamento sanitário e resíduos sólidos de Carazinho. As 20 horas
e 35 minutos Elenice finalizou a apresentação dos dados e iniciou-se o debate, o Engenheiro
Ambiental Vinícius Honse Didó e o Arquiteto e Urbanista Marcos Antônio Leite Frandoloso
reforçaram sobre a importância do uso do site para a participação e a importância dos moradores
relatarem o que existe nesta etapa do diagnóstico, Marcos falou também sobre a importância dos
relatos dos moradores de Pinheiro Marcado para priorizar ações. O morador relatou sobre a
importância do uso de cisternas, para diminuir o problema com inundações, e falou sobre a
problemática do lixo e ocupações de área ribeirinhas, os moradores receberam uma folha onde
estes puderam escrever a realidade do local sobre os 4 elementos do saneamento. Elenice encerrou
a reunião agradecendo a presença e evidenciando a entrega dos folder do Plano de Saneamento
Básico, tanto no posto de saúde, quando na escola do distrito. A reunião foi encerrada na mesma
data ás 21 horas e 20 minutos. A reunião contou com a presença de 3 pessoas da comunidade e
mais os membros da empresa responsável pela elaboração do plano.

____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

__________________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia do mês 29 do mês de julho de
2015 tendo como local a comunidade Pinheiro Marcado.
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo.
 Abastecimento de Água: Segundo a agente de saúde da comunidade a água é captada por poço
artesiano na comunidade e não possui tratamento o poço abastece 98 casas. Neste poço a muito
tempo atrás entorno de 10 anos foi feito análises da qualidade da água, a cada certo tempo é
feita uma limpeza nas caixas de água mas sobre a responsabilidade de cada morador, existe
uma associação de moradores que realizam a cobrança mensal sobre a água onde é cobrado
1,50 reais o metro cubico, sendo que existe uma taxa mínima de 10 reais por família para
realizar o pagamento de energia e manutenção das redes. Os moradores relataram que as caixas
de água são antigas, a água que é distribuída para as 98 famílias aproximadamente, é
acondicionada em uma caixa de 30 mil litros muito antiga (sendo essa construída de concreto).
As outras famílias possuem poços para abastecer uma família individual, o abastecimento
também é feito por fontes, outros é poços de “bombinhas”.
 Esgotamento sanitário: cada morador resolve seu problema, alguns moradores possuem fossas
sépticas, mas a grande maioria utiliza o sistema de fossa rudimentar ou “poço negro” (buraco
com pedras). Além disso os moradores afirmaram que os poços antigos onde estes foram
cavados a mão, agora não estão mais sendo usados para captação de água e sim para o descarte
de esgoto, ou seja estão sendo usados como “poços negros”.
 Resíduos Sólidos: um morador falou sobre a destinação das embalagens de agrotóxico, e
afirmou que a cada a 2 meses vem algumas carretas que recolhem estas embalagens, uma vez
por semana passa a coleta dos resíduos realizada pela Prefeitura, seguindo relato da moradora
o lixo fica muito tempo nas lixeiras, e as vezes moradores colocam o lixo no chão, as moradias
mais longe do distrito, acabam colocando em buracos, enterram e até queimam, segundo a
moradora não existe uma separação de lixo, alguns moradores realizam compostagem com o
lixo orgânico.
 Drenagem Pluvial: Não há relatos sobre enchentes e inundações na comunidade.
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ATA DA REUNIÃO COM A COMUNIDADE CONCEIÇÃO PARA O LEVANTAMENTO
DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO NA
COMUNIDADE E APRESENTAÇÃO DO DADOS DO DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
DE CARAZINHO
Aos 05 dias do mês de agosto teve início as 19 horas e 30 minutos na comunidade
Conceição reunião com o objetivo de levantar informações relacionadas ao Plano Municipal de
Saneamento Básico de Carazinho (PMSB). O coordenador executivo do plano Vinícius Didó
iniciou apresentando a empresa e introduzindo a equipe técnica, em especial a profissional
responsável pela mobilização urbana, iniciou pedindo que cada morador da comunidade se
apresentasse, além de dizer o bairro ao qual faz parte. Roberto tomou a palavra e apresentou os
principais objetivos das reuniões aos quais tratam do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Carazinho, após Roberto passou a palavra para Elenise, a qual iniciou a apresentação do PMSB,
após questionar a população quanto a planejamento, moradores contaram que fazem
planejamentos no seu dia a dia. Dessa forma Elenise acrescentou informando que para a realização
de um PMSB é necessário o planejamento, e por isso a realização inicial do diagnóstico.
Moradores da comunidade deram suas contribuições referente ao seu entendimento ao
saneamento. Elenise apresentou os quatro eixos do PMSB, e acrescentou a importância da
participação da comunidade para que se tenha conhecimento dos problemas que a comunidade
tem conhecimento no seu bairro e também de forma global. Elenise destacou que o esgotamento
sanitário é um dos problemas que mais atingem a população. Além disso destacou a importância
dos resíduos especiais, não somente o resíduo que cada pessoa produz, bem como da importância
do destino adequado. Seguindo a reunião, Elenise informou sobre o planejamento ao qual engloba
o Plano, a curto, médio e longo prazo. Enfatizou que o objetivo em um horizonte a longo prazo,
que seja possível ter uma cidade organizada como um todo. Elenise, passou a palavra para Rosa,
que iniciou falando sobre a coleta de informações disponíveis, e por isso salientou a importância
da população para que mesma possa complementar a coleta destes dados. Dessa forma, Rosa
iniciou apresentando o mapa do município de Carazinho, com distinções entre área territorial,
população total e quantidade de domicílios, salientou que o saneamento apresenta mais demandas
na área urbana, mesmo que na área rural tenha alguns problemas. Seguindo, Rosa apresentou
então, alguns dados referentes ao abastecimento de água tratada, destacando a área urbana, bem
como o consumo total de utilização da água. Rosa relembrou uma seca grande que o município já
enfrentou e por isso a importância dos poços que funcionam de forma emergencial para este tipo
de caso. Da mesma forma, informou que o sistema de esgotamento sanitário, possui deficiências,
já que não atinge todos os domicílios do município. Acrescentou também as diversas formas de
tratamento disponíveis. Logo após, comentou sobre o sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas. Destacando, os domicílios que possuem sistema de drenagem e existência de
meio-fio, e salientou a inexistência do plano diretor de drenagem urbana. E por último, comentou
sobre a última vertente, que é o Sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana,
apresentou ainda, quanto a porcentagem de resíduos gerados no município. Destacou ainda sobre
a limpeza pública e sua abrangência, e que da mesma forma possuem importância. Acrescentou
ainda, sobre as campanhas para recolhimento de resíduos especiais. Por fim, Rosa convidou a
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comunidade para audiência pública a se realizar, e ainda instigou a comunidade para comentasse
as características do seu entrono, relacionado as quatro vertentes. Dessa forma a comunidade
relatou-se quanto a sua opinião. Na ocasião a comunidade iniciou comentando sobre as
deficiências quanto ao abastecimento de água, as quais foram: Mal planejamento das construções
o que acaba gerando desperdícios, além disso há relatos de existência de tubulações antigas,
gerando de vazamentos frequentes, e ainda não existe fiscalização, nem manutenção. Outro
morador da comunidade constatou que no verão existe problemas de abastecimento, ficando os
moradores até 3 dias sem o serviço. No momento Giovani acrescentou que o município de
Carazinho possui problemas quanto a pressão. Outros moradores informaram que nesses períodos
a água sempre retorna suja. Outro morador constatou que a água muitas vezes tem gosto de cloro,
e contou que crianças da comunidade já ficaram doentes pelo consumo desta água. Seguindo o
debate, passou-se a discutir sobre o esgotamento sanitário do município, o qual todos os moradores
presentes constaram que não existe sistema de esgoto no município, e que a grande maioria da
população faz ligação na canalização pluvial da sua rua, já em outros casos o esgoto corre a céu
aberto, levando o problema para as comunidades localizadas em regiões mais baixas. Ainda no
presente, discutiu-se sobre a problemática dos resíduos sólidos, desta forma, morador informou
que existe o recolhimento do lixo no bairro Ouro Preto com a frequência de três vezes por semana,
em contrapartida outra moradora constatou que o serviço ocorre com frequência, mas sempre em
horários distintos. Ainda, obteve-se a informação de diversos pontos clandestinos de acumulo de
resíduos, mesmo que próximo a esses locais existam lixeiras, os moradores constataram que os
resíduos dispostos nesses locais tratam-se principalmente de resíduos que não existe a coleta no
município, ou seja, linha branca (fogões, geladeiras, etc) além de sofás e entulhos em geral. Os
moradores em geral informaram que caso existissem um ponto no bairro para o recolhimento dos
resíduos, em vez da tradicional coleta porta a porta o sistema funcionaria. Outros informaram que
gostaria da possibilidade de contêineres em seus bairros. Por fim debateu-se sobre a questão do
sistema de drenagem existente no município, o qual possui deficiências, moradores contataram
que a frequentes alagamentos em terrenos, principalmente devido as altas vazões de chuvas que
ocorreram recentemente, de modo que em alguns casos os moradores ficam impossibilitados de
saírem com seus carros de suas casas, foi constatado que não existe canalização pluvial em diversas
ruas do bairro alvorada, em outros casos existe a tubulação, mas a mesma encontra-se
subdimensionada, não suprindo grandes volumes de chuvas. A INFRA_GEO, findou as atividades
às 21 horas da mesma data e agradeceu a população pela expressiva participação, a qual contribuiu
de forma significativa para o levantamento das informações necessárias para a elaboração do
diagnóstico do município de Carazinho.

17

____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

______________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia 05 dias do mês de agosto do mês
de 2015 tendo como local a Associação Comunitária Conceição
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo. Primeiro relato dos moradores foi
que houve falhas na divulgação das reunião, muitos moradores não estavam sabendo da reunião.
 Abastecimento de Água: Há muito tempo existe vazamentos de água potável nas ruas, em
alguns locais há registros de falta pressão e as vezes falta de água. Sérios problemas com
abastecimento de água no verão no bairros da região, fica alguns dias com falta de água, e tanto
a água volta geralmente volta suja sujas, excesso de cloro. Também os moradores falaram que
as tubulações são antigas.
 Esgotamento Sanitário: Um dos maiores problemas, normalmente nos bairros o esgoto é a céu
aberto, falta tubulações para coletar esses esgotos produzidos.
 Resíduos Sólidos: Falta de conscientização por parte da população, jogando lixo no chão. A
coleta de lixo em três vezes por semana, é o suficiente, não há fiscalização de descarte ilegal de
lixo, o caminhão passa certo sempre, só a não existe uma horário certo, no bairro Ouro Preto
passa no horário certo, já no bairro Conceição Alvorada não tem horário certo. Alguns
moradores utilizam o lixo orgânico na horta, nestes bairros também foi relatado que não existe
contêineres.
 Drenagem Pluvial: Desmoronamentos por causa de chuvaradas, dados em três ou quatro
locais, falta de bocas de lobo, sempre existe alagamento no bairro Alvorada, ocorre o mal
dimensionamento de todo o sistema de drenagem.
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ATA DA REUNIÃO PÚBLICA COM OS VEREADORES MUNICIPAIS DE
CARAZINHO PARA APRESENTAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO, DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS
Ás 17 horas do dia 10 de agosto de 2015 tendo como local a câmara municipal de vereadores de
Carazinho, realizou a reunião pública com os vereadores municipais, com a finalidade de
apresentar e conceituar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho, está reunião foi
solicitada pelo presidente da câmara de vereadores, visto que são os vereadores juntamente com a
população que aprovaram o plano e validaram este com lei municipal, ainda o presidente relatou
sobre a importância dos vereadores saber realmente o que é o plano e o que está sendo
desenvolvido, para depois os vereadores votarem a aprovação do mesmo, sabendo realmente o que
se trata. O secretário de planejamento, urbanismo e obras públicas Roberto Klein e o Engenheiro
Civil da prefeitura municipal Geovani Fiorese, saudaram os vereadores presentes e apresentaram
a empresa vencedora da licitação para a elaboração do plano sendo a INFRA-GEO. As 17 horas e
10 minutos o Engenheiro Ambiental Vinicius Honse Didó representando a INFRA-GEO iniciou a
reunião explicando o que era o plano, falando sobre as 4 vertentes e enfocando que os vereadores
participem, afinal eles são os representantes da população, e devem contribuir com as coletas de
informações para o diagnóstico e depois para propor as ações de curto, médio e longo prazo, em
segundo momento a Historiadora e Mestre em Sociologia Elenice Pastore, recebeu a palavra
enfocando sobre a importância de ter um plano de saneamento, relatando sobre a obrigação por lei
para a captação de recursos, também relatou sobre a importância de planejar as obras para o futuro,
pensar em ações integradas a longo prazo. Elenice continuou com o conceito do plano de
saneamento, que o plano vai focar nas prioridades, e que o plano após aprovação da população e
dos vereadores vai virar lei municipal, Elenice falou sobre os horizontes do plano e sobre as metas
e reforçou sobre a importância de fazer o plano olhando a realidade do município. As 17 horas e
30 minutos Elenice encerrou a apresentação e iniciou-se o debate. O presidente da câmara
agradeceu a presença dos membros da empresa e apresentação e consequentemente explicação
sobre o que é o plano seus objetivos e horizontes. A 18h e 05 minutos da mesma data, Elenice
reforçou sobre a participação dos vereadores na audiência pública e encerrou a reunião.
____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese
__________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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ATA DA REUNIÃO PÚBLICA COM OS BAIRROS CENTRO, LOEFF, BRAGANHOLO,
VARGAS, SOMMER, PÁDUA, PRINCESA E DILETA PARA O LEVANTAMENTO DE
INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO NOS
BAIRROS E APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DADOS DO DIAGNÓSTICO DO
MUNICÍPIO DE CARAZINHO
As 17 h e 43 minutos do dia 06 do mês de Agosto de 2015 tendo como local a Câmara Municipal
de Vereadores de Carazinho, foi realizada a reunião pública com os bairros Centro, Loeff,
Braganholo, Vargas, Sommer, Pádua, Princesa e Dileta tendo como finalidade de levantar
informações relacionadas aos 4 eixos do Saneamento Básico nos bairros e apresentar alguns dados
do diagnóstico do município. Em primeiro momento o secretário de Planejamento, Urbanismo e
Obras Públicas de Carazinho Roberto Klein saudou os presentes e relatou sobre a importância das
reuniões com os munícipes, afim de levantar o máximo de informações sobre a real situação dos
4 eixos do saneamento básico existentes nos bairros. O secretário também lembrou que o Plano de
Saneamento Básico de Carazinho servirá como um instrumento para a captação de recursos junto
ao governo Federal, sendo que já existe uma lei que obriga os municípios a elaborarem o plano de
saneamento básico, além disso o secretário apresentou a empresa INFRA-GEO ENGENHARIA,
GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE LTDA, com sede em Passo Fundo - Rs, que ganhou a
licitação para realizar a elaboração do plano. Em um segundo momento as 17h e 55 minutos a
Historiadora e Mestre em Sociologia Elenice Pastore iniciou apresentação enfocando sobre a
importância da participação da comunidade carazinhense, para saber a real situação e para inserir
estas informações no diagnóstico e propor as ações futuras, iniciou-se a apresentação dos presentes
no dia, sendo que estavam os membros da equipe de elaboração do plano, representantes do poder
público municipal, o presidente da Câmara de Vereadores, a diretora de Meio Ambiente do
Departamento Municipal de Meio Ambiente (DEMA) e moradores. Elenice continuou com
apresentação retomando o conceito do plano de saneamento básico, enfocando na falta de
planejamento em todos os sentidos tanto em obras particulares e principalmente em obras públicas,
o que acaba gerando uma série de problemas, pensar sempre um pouco mais longe, essa é a ideia
do plano, pensar no futuro, Elenice também relatou sobre a lei que obriga a elaboração do plano
de saneamento para a captação de recursos e que depois de aprovado pela Câmara de Vereadores
e pela população de Carazinho o plano será lei municipal e servirá como um documento base para
a realização de obras públicas em saneamento básico. Através do plano é possível diagnosticar a
real situação, e através disso focar em ações com prazos, sendo que o plano terá um horizonte de
20 anos, com ações de curto médio e logo prazo e também o plano indicará quais setores
necessitam de mais recursos para investimentos e melhorias na qualidade de vida da população.
Elenice continuo explicando sobre as 4 vertentes do plano de saneamento. Água potável,
Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, Manejo de Águas Pluviais
planejar é pensar no todo, pensar como serão as situação no futuro. As 18 horas e 55 minutos
Elenice finalizou a apresentação dos dados e iniciou-se o debate com os presentes afim de coletar
informações sobre a realidade local dos 4 elementos do saneamento básico. A reunião foi
encerrada na mesma data as 19 horas e 30 minutos.
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____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

_______________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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Relatos da população presentes na reunião pública do dia 06 do mês de Agosto de 2015
tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho
Após a apresentação dos dados do diagnóstico iniciou um debate com o objetivo de colher
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico na comunidade, os relatos da
comunidade estão descritos abaixo e divididos em cada eixo.
 Abastecimento de Água: Segundo relatos de uma moradora existem vazamentos na Avenida
Pátria, estes vazamentos segundo a mesma moradora são bem antigos, e que a prestadora de
serviço já foi notificada várias vezes, porém são raras as vezes que a CORSAN se desloca para
realizar a fiscalização e concerto. Também foi comentado que as tubulações de água são muito
antigas o que acaba gerando vários problemas relacionados a rompimentos e após isso água
volta bem suja e imprópria para o consumo.
 Esgotamento Sanitário: O esgoto com certeza é o pior elemento do saneamento básico em
Carazinho. Uma moradora relatou que o esgoto principalmente de prédios é descartado in
natura diretamente na rede pluvial, e que não há uma fiscalização por exemplo em novas
construções que obrigue a instalação de fossa séptica e posterior ligação na rede pública,
segundo uma moradora na casa dela só existe fossa séptica porque ela percebeu a necessidade
de colocar, sendo que a maioria de seus vizinhos descartam os esgotos diretamente no rede de
drenagem pluvial ou até mesmo em risos e córregos que passam pelo espaço urbano de
Carazinho, também foi comentado o mal dimensionamento referente a erros nos diâmetros de
tubulações, existem dias que o odor de esgoto é insuportável o que reforça o descarte ilegal de
esgoto sem nenhum tipo de tratamento na rede de drenagem pluvial. Solução segundo os
moradores é a instalação das redes coletora de esgoto e o termino das obras na estação de
tratamento, também se faz necessário realizar campanhas de educação ambiental para tentar
mudar a cultura e o pensamento do povo carazinhense, mostrando a realidade, que o esgoto que
é lançado acaba nos rios onde é feita a captação de água para o abastecimento.
 Resíduos Sólidos: Segundo o que o presentes relataram existe muitos descartes ilegais de
resíduos principalmente na Avenida Pátria, sendo que esta possui os contêineres, e que este não
estão colocados de forma errada, sendo que em alguns lugares existem apenas o do lixo
orgânico ou apenas o do lixo reciclável, a moradora disse também que na Avenida Pátria o
caminhão passa todos os dias no mesmo horário, pela parte da manhã e que é necessário que
este passe todos os dias, a moradora também falou que muitos moradores de outros bairros da
cidade levam seus resíduos até os contêineres, porém estes não usam de forma correta pois
deixam suas sacolas de lixo no chão, a moradora falou também que até fez cartazes, dizendo
“respeite, coloque o seu lixo dentro do contêiner” disse também que chegou a avisar a prefeitura
porém nada foi feito. Também foi comentado que alguns moradores utilizam o seu resíduos
orgânico em compostagem, e que falta um incentivo do poder municipal, tanto para o uso de
composteiras, quanto para a realização da coleta seletiva, uma professora que estava presente
disse que Carazinho decaiu muito em relação a resíduos sólidos, visto que antigamente existia
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um sistema de coleta seletiva que funcionava muito bem, porém com o passar dos anos a coleta
foi extinta, que ela até separa o lixo, mas o que adianta se passa só um caminhão e recolhe os
dois tipos de resíduos. Esta professora falou também sobre a quantidade de folders de lojas e
supermercados que são distribuídos diariamente, sendo que estes folders são colocados nos
vidros dos carros estacionados, e quando os moradores chegam no carro estes retiram e jogam
na rua mesmo e isso acaba em dias de chuva dentro dos bueiros e em sarjetas, o que ocasiona
o entupimento gerando vários problemas principalmente no centro da cidade. Solução de
imediato é voltar a funcionar a usina de triagem no aterro sanitário e voltar com a coleta seletiva,
se faz necessário investimentos em educação ambiental, e também a criação de pontos de
coletas de móveis usados em geral e de lâmpadas.
 Drenagem Pluvial: Foi relatado ocupações irregular em áreas ribeirinhas, também a um mal
dimensionamento das sarjetas e das bocas de lobos.
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ATA DA REUNIÃO PÚBLICA COM OS BAIRROS OURO PRETO, AURORA,
CENTRAL, OPERÁRIA, LILIA WINCKLER, MEDIANEIRA E ESPERANÇA, PARA O
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS 4 EIXOS DO
SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS E A APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DADOS
DO DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
Às 19 horas do dia 05 de agosto do ano de 2015, tendo por local a Associação Comunitária Vila
Rica em Carazinho, foi realizada reunião pública, com os bairros Ouro Preto, Aurora, Central,
Operária, Lilia Winckler, Medianeira, e Esperança com finalidade de levantar informações
relacionadas aos 4 eixos do Saneamento Básico nos bairros. Membros da equipe de elaboração do
plano de saneamento básico de Carazinho da empresa vencedora da licitação juntamente com o
secretário municipal de planejamento, urbanismo e obras públicas de Carazinho Roberto Klein,
deslocaram-se até o local da reunião agendada, porém até o momento não havia público, desta
forma as 19 horas e 40 minutos da mesma data, os membros da equipe juntamente com o secretário
Roberto, decidiram de não realizar a reunião, for falta de presentes não foi possível realizar a
reunião e consequentemente não houve uma lista de presenças e nem levantamentos de
informações referentes a realidade dos 4 eixos do saneamento básico nos bairros citados acima.

____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

_______________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DA ETAPA DE DIAGNÓSTICO
DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE CARAZINHO

Às 19 horas e 30 minutos do dia 28 de agosto de 2015, na ULBRA Campus Carazinho, como
atividade de comemoração aos 15 anos da Universidade Luterana do Brasil, onde estiveram além
de estudantes e funcionários da Ulbra, membros Prefeitura Municipal, integrantes da equipe da
empresa elaboradora do plano a INFRA-GEO, representantes de bairros e a comunidade em geral
de Carazinho. No momento apresentou-se a etapa de diagnóstico do Plano Municipal de
Saneamento Básico do município de Carazinho. Após apresentação das festividades da
Universidade, tomou a palavra o Prefeito Municipal de Carazinho Renato, o qual destacou a
expectativa de que o Plano torna-se uma realidade ao município. No presente, Renato Süss passou
a palavra para o Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal Roberto Klein, o qual relatou
a necessidade legal da elaboração de planos de saneamento básico, o qual os municípios tem um
prazo até 31 de dezembro deste mesmo ano para sua elaboração, acrescentou as reuniões realizadas
nas comunidades do município, o qual realizou-se o diagnóstico da situação atual do município
quanto ao saneamento básico. No momento o Coordenador Geral responsável pela elaboração do
Plano Antônio Thomé, iniciou a apresentação do Diagnóstico, bem como apresentou a equipe
técnica responsável pelos quatro eixos (Resíduos Sólidos, Água, Drenagem pluvial e esgotamento
sanitário). Seguindo a apresentação, Thomé destacou que a apresentação é referente ao
levantamento de dados quanto a situação atual do município dentro dos quatro eixos. Destacou
ainda, as reuniões que foram realizadas nas comunidades do município, e acrescentou a
importância da apresentação do diagnóstico como complementação, para a realização do relatório
final de diagnóstico. Após seguiu a apresentação da estruturação dos serviços de saneamento atual
do município, passando logo em seguida para a apresentação do diagnóstico em si, iniciando desta
forma, pela apresentação do diagnóstico geral de Carazinho, bem como dados referentes a
população e demografia, tanto urbana como rural, crescimento da população, domicílios com
atendimento de água, esgoto e resíduos, ainda apresentou-se as tendências de expansão do
município; Plano local de habitação de interesse social; Déficit habitacional; Identificação das
redes, órgãos e estruturas de educação forma e não formal. Seguindo, Thomé passou a falar sobre
o diagnóstico do sistema de abastecimento de água potável, estando o município bem estruturado
nesta vertente tanto na zona urbana como na rural, porém foram identificados alguns problemas
no sistema quanto a perdas na distribuição, e tubulações antigas, além de comunidades carentes
que possuem deficiência no recebimento de água potável; salientou-se também as ampliações,
substituições e manutenções já realizadas na rede; e apresentou os poços e problemas na área rural.
Seguindo a apresentação Thomé passou a falar sobre um segundo eixo do saneamento: Sistema de
Esgotamento Sanitário, o qual o município apresenta as principais deficiências, destacando que
apenas 30% da população do município possui tratamento adequado, média brasileira, além disso
apresentou outros dados, tais como: quilometragem de rede coletora; ampliação da rede; Estação
de Tratamento de Esgoto (em construção); Identificação dos principais problemas (esgoto e águas
em vias públicas, esgoto a céu aberto, etc). No momento, seguiu-se falando sobre a Situação de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública na zona urbana e rural, levantando os seguintes
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dados: geração per capita; origem; destino; custos; impostos; limpeza pública; resíduos especiais
(saúde, industriais e construção civil); principais problemas identificados (disposição irregular,
armazenamento incorreto nos contêineres, alocação inadequada de contêineres, central de triagem
inativa); Serviços relevantes prestados pela prefeitura. Por fim, Thomé apresentou a última
vertente do plano: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, o qual constatou-se os
seguintes dados: infraestrutura disponível; pavimentação; bacias, sub bacias e micro bacias;
principais problemas identificados (bocas de lobo sem dimensionamento padrão, lançamento de
esgoto na rede pluvial, problemas de manutenção, erosão, etc); zonas de risco de inundações; falta
de rede de drenagem, edificação nas margens dos rios entre outros. Finalizando a apresentação,
Thomé, agradeceu e passou a palavra para Giovani, o qual destacou que esta é apenas a primeira
etapa do plano, e destacou a importância de uma participação mais efetiva da população
Carazinhense. Após Roberto coordenou os questionamentos. Com contribuição inicial do
secretário da agricultura do município que relatou os avanços na distribuição de água potável na
área rural e elogiou o diagnóstico do sistema de abastecimento água potável. Roberto Klein relatou
que no Distrito de Molha Pelego existe os poços perfurado, porém falta infraestrutura. Morador
questionou sobre a educação continuada com informações para a destinação correta dos resíduos,
sendo relatado pela Diretora de Meio Ambiente do Município Liana, que essa é uma das ações que
farão parte do prognóstico. Morador questionou se o diagnóstico contempla as moradias situadas
dentro de áreas de preservação permanente de recursos hídricos, obtendo resposta afirmativa de
Rosa de que todas as informações sobre essas áreas dentro do município estão sendo levantadas
com seus riscos diagnosticados, juntamente com levantamento de problemas com moradias do
município. Morador questionou se os problemas encontrados no município estão já com algumas
soluções propostas, obtendo um esclarecimento do coordenador do PMSB Vinicius Didó de que
o diagnóstico é apenas uma das etapas do plano e que posteriormente virá um prognóstico de
cenários futuros. Moradora destacou a importância de o próprio cidadão iniciar as atitudes
proativas de educação ambiental dentro de casa. Outra cidadã complementou falando a sua
surpresa com a quantidade exagerada de consumo de água e geração de resíduos, bem como da
importância da educação ambiental, e perguntou sobre a perspectiva da CORSAN sobre a
implantação da rede de esgoto no município, bem como sobre a pavimentação a pouco tempo
implantada a qual deverá ser aberta novamente para esta instalações. Outro morador perguntou
sobre quais são as ações que serão propostas no plano, Vinícius, salientou novamente que esta é a
etapa de diagnóstico, e somente depois será definido as principais metas a curto, médio e longo
prazo, bem como as ações mais urgentes. Marcos Frandoloso e Simoni Fiori, reforçaram a
explicação de Vinícius, mesmo Morador destacou que na sua opinião o prazo de 20 anos é muito
longo e destacou que entende o posicionamento da empresa, mas que gostaria de saber o
posicionamento dos órgãos públicos (CORSAN), bem como do poder legislativo; Representante
da CORSAN, respondeu que a ETE foi construída pela CORSAN e que todo o trabalho que será
realizado nos próximos anos será baseado no Plano, por isso a importância do mesmo, visto que
este tem força de lei. Giovani concluiu que os investimentos são escassos, sendo difícil resolver
todas as problemáticas em curto prazo, destacando novamente a força de lei que o plano possui.
Moradora perguntou sobre a possibilidade de informações a população sobre o tratamento
realizado e as mudanças para o morador quanto as instalações de rede de esgoto, representante da
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CORSAN respondeu que será disponibilizado as devidas informações e que haverá a ligação de
caixa coletora a rede. Outra moradora, perguntou sobre a limpeza dos contêineres, Roberto
respondeu que já existe planejamento e cronograma para esta demanda. Outro morador perguntou
sobre a ligação da empresa com a Funasa, Vinícius respondeu que este Plano não teve investimento
da Funasa e sim uma iniciativa do município. Giovani acrescentou que por lei a Prefeitura não está
ligada a Funasa, devido ao número de habitantes, e sim deve se remeter ao ministério das cidades.
Outra moradora perguntou se o resíduo separado está resolvendo, Daiane respondeu que sim,
porque existem pessoas que fazem a coleta seletiva na área de aterro. Giovani completou que o
município já passou por altos e baixos, e que a separação é importante devido esta pequena parcela.
A licenciadora e representante do DEMA Camille Dornelles, enfatizou na separação do lixo e a
utilização de processos de compostagem em casas para posterior uso em horta próprias e hortas
comunitárias, um morador enfocou que o município possui um número elevado de catadores, que
acabam coletando o lixo nos acondicionadores e muito dos resíduos não chegam ao aterro
prejudicando as associações de reciclagem ainda segundo o mesmo morador se faz necessário um
controle maior dos catadores, o secretário de agricultura explicou que hoje se faz as lavagens
externas dos contêiner, uma moradora relatou que existe uma dificuldade de receber informações,
referente a processos de compostagem, coleta seletiva e a própria divulgação do plano, Vinicius
relatou que o plano vai salientar a necessidade de educação ambiental Roberto encerrou a
audiência, agradecendo as pessoas que permaneceram até o fim, e salientou que a prefeitura quer
que o plano torna-se realidade. As atividades foram findadas às 21 horas e 15 minutos.
____________________________________
Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas de Carazinho/RS.
Giovani Fiorese

_________________________________________
Diretor de Meio Ambiente – INFRA-GEO.
Vinícius Honse Didó
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ANEXO D – FOTOS DA REUNIÕES PÚBLICAS
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Reuniões Públicas do Diagnóstico
Setembro de 2015.

1 Fotos das reuniões públicas
1.1 Fotos da reunião pública realizada na Associação Cantares

1.2 Fotos da reunião pública na Câmara de Vereadores

2

1.3 Fotos da reunião pública na Universidade de Passo Fundo, campus de
Carazinho

3

1.4

Fotos da reunião pública no Ginásio João Marek

4

1.5 Fotos da reunião na comunidade de Pinheiro Marcado

5

1.6 Fotos da reunião pública na Associação Comunitária Conceição

6

1.7 Fotos da reunião pública na Comunidade de Molha Pelego

7

1.8 Fotos da reunião pública na comunidade de São Bento

8

1.9 Fotos da audiência pública de apresentação final do diagnóstico na
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA)campus de Carazinho

9

ANEXO E – APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
UTILIZADA NAS REUNIÕES
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO –
PMSBMUNICÍPIO DE CARAZINHO

DIAGNÓSTICO

Plano de Saneamento Básico
• O que é?
Conjunto de ESTUDOS, programas, projetos, METAS, atos normativos,
procedimentos e PRIORIDADES;
• O que define?
A programação das AÇÕES e dos INVESTIMENTOS necessários para a
prestação dos serviços de saneamento básico.

Saneamento Básico
SISTEMAS e SERVIÇOS para o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a
limpeza pública ou manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais.

Abrangência do PMSB – Quatro Eixos
Abastecimento de Água Potável
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição.

Esgotamento Sanitário
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento no meio
ambiente.

Abrangência do PMSB – Quatro Vertentes
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
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, além da recuperação da área degradada pela possível destinação incorreta de resíduos,
inclusive os resíduos da construção civil e de saúde.

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte,
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Horizontes de Planejamento
• O PMSB considerará horizonte de planejamento de 20 anos.

• Serão definidas metas para horizontes intermediários, a saber:

Curto prazo: 1° ao 4° ano;
Médio prazo: do 5° ao 8° ano;
Longo prazo: do 9° ao 20° ano.

Diagnóstico
dos Elementos do Plano
Municipal de Saneamento Básico

DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO

• Área territorial - 676 Km²
• área urbana de 115 km²
• área rural de 561 km².

• População - 59.317 pessoas
• 58.253 área urbana
• 1.064 área rural.

• Domicílios - 20.166
•

19.816 particulares urbanos

•

350 particulares rurais

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Formas de Abastecimento de Água
DADOS DO CENSO 2010 APONTAM

5,58%

0,34%

1,96%

CARAZINHO (ANO 2010)
20.161 domicílios particulares

18.571 - rede geral
1.124 - poço ou nascente na propriedade
92,12%

395 - poço ou nascente fora da propriedade
69 - outras formas
Rede Geral

Poço ou Nascente Fora da Propriedade

Poço ou Nascente na Propriedade

Outra Forma

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Área Urbana
O consumo per capita de água médio no município de Carazinho é de 130,3 L/hab.dia (SNIS, 2013).
Na área urbana não constam registros de núcleos carentes ou sujeitos a falta de água.
Apenas o Residencial Cantares que conta com 272 lotes não é abastecido pela rede da CORSAN e sim por sistema
particular em Associação por poço artesiano.
Estrutura do Sistema de
Abastecimento de Água de Carazinho

Estação de
Bombeamento
(01)
Captação de Água Bruta
(Rio da Várzea)

Adutora de
Água Bruta
(02)

Reservtórios
(07)

•

•

Captação de água bruta (Rio da
Várzea)
03 poços artesianos utilizados
como reserva técnica (estiagem,
aumento
do
volume
de
abastecimento)

Estação de Tratamento
de Água (ETA)
(01)

Adutora de
Água Tratada
(03)

Estação de
Bombeamento
(02)

Rede de
Distribuição

Os número representam a quantidade de elementos

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Área Rural
O abastecimento na área rural é
realizada através da captação de
água a partir de poços tubulares
profundos.
De acordo com dados fornecidos
pela Prefeitura Municipal de
Carazinho foram contabilizados 13
poços na zona rural.

DE ONDE VEM A ÁGUA QUE VOCÊ
UTILIZA EM SUA CASA?

Fonte: Prefeitura
Municipal de Carazinho
(2010)

Sistema de Esgotamento Sanitário
• 4.234 domicílios lançam seus efluentes
domésticos em Rede de Esgoto ou
Drenagem pluvial
• 14.919 - fossa séptica ou rudimentar

• 1.008 - em rios, lagos ou valas
• Estação de tratamento em obras

Fonte: IBGE (2010)

Sistema de Drenagem e
manejo de Águas Pluviais Urbanas
• Rede de Drenagem
• 10.138 domicílios possuem bueiro/boca
de lobo
• 8.998 sem o sistema
Fonte: IBGE 2010.

Existência de meio-fio
• 13.150 domicílios contém este
sistema
• 5.986 domicílios não possuíam

• Há falta de plano diretor de drenagem
urbana;
• Há lançamentos de esgoto doméstico na
rede de drenagem;
• Há ocupações em áreas de encosta e
margens de rio;
Fonte: IBGE 2010.

Fonte: IBGE 2010.
QUESTIONAMENTO: Devido a chuvas regionais há ocorrência de alteração brusca e

significativa do nível de água dos rios que tem passagem pela área urbana?

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Destino dos resíduos sólidos gerados
19 506

DADOS DO IBGE 2010 DEMONSTRAM
COMO É REALIZADO O MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS 20.161
DOMICÍLIOS PARTICULARES DE
CARAZINHO

• Origem do Lixo
72% domiciliares
19% comerciais
9% especiais (saúde, entulhos, varrição, etc.)

4
18
64

138 168

264

Possuem Coleta
Enterram
Jogam em terreno baldio
Outra forma

Queimam seus resíduos na propriedade
Caçamba de serviço de limpeza
Jogam em rios

Fonte: IBGE (2010)

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Urbana
Serviços de Limpeza Urbana Realizados em Carazinho:
 Varrição

 Remoção de Cadáveres de Animais

 Capina e Roçada

 Remoção de Veículos Abandonados

 Poda

Dados da Geração e Coleta dos Resíduos Domicilares:
Geração mensal do município é 960 t/mês  cada morador gera em torno de
16,184 kg/habitante/mês  0,539 Kg/habitante/dia.

Armazenamento e disposição incorreta dos resíduos.

Carazinho realiza campanhas de coleta de resíduos especiais, como:
 pilhas através de “papa-pilhas” espalhados pela município como escolas, mercados, prefeitura e
empresas;
 produtos eletroeletrônicos através de campanhas realizadas de 3 a 4 vezes por ano na Praça Central
Albino Hillebrandt.

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Rural
A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é realizada uma vez por semana pela Prefeitura
Municipal de carazinho.
Distritos em que a Prefeitura Municipal de Carazinho realiza a coleta dos resíduos:
• São Bento, Pinheiro Marcado, Cruzinha, Mata Cobra, Molha Pelego, Santa Terezinha.

O QUE VOCÊ FAZ COM O SEU LIXO?

Convite para audiência
pública

Fone: (54) 3313 8255
infra-geo@infra-geo.com.br
www.infra-geo.com.br

ANEXO F – APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
UTILIZADA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA (28/08/2015)
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO–
PMSBMUNICÍPIO DE CARAZINHO

DIAGNÓSTICO

Plano de Saneamento Básico
• O que é?
Conjunto de ESTUDOS, programas, projetos, METAS, atos normativos,
procedimentos e PRIORIDADES;

• O que define?
A programação das AÇÕES e dos INVESTIMENTOS necessários para a
prestação dos serviços de saneamento básico.

Saneamento Básico
Abrangência Técnica do PMSB – Quatro Eixos
Abastecimento de Água;
Esgotamento Sanitário;

Limpeza Pública ou
Resíduos Sólidos; e
Drenagem
Pluviais.

e

Manejo

Manejo

de

de

Águas

Horizontes de Planejamento
• O PMSB Considera Planejamento para Horizonte de 20 anos.
• Horizontes Intermediários

Curto prazo: 1° ao 4° ano;

Médio prazo: do 5° ao 8° ano;
Longo prazo: do 9° ao 20° ano.

Diagnóstico
dos Elementos do Plano
Municipal de Saneamento Básico de
Carazinho/RS

DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO
• Acessos regionais:
• Rodovias federais BR-386 e BR285 e estaduais RS 330 e RS
142
• Área territorial - 676 Km²
• área urbana de 115 km²
• área rural de 561 km².
•

População - 59.317 pessoas
• 58.253 área urbana
• 1.064 área rural.

•

Domicílios - 20.166
•

19.816 particulares urbanos

•

350 particulares rurais

Carazinho: centro sub-regional B

População e Demografia
• Densidade urbana, a população de 58.253 habitantes ocupa uma área de
115 km2, ou seja, densidade urbana de 506,55 habitantes/km².
• Densidade rural, excetuando-se as sedes distritais, é relativamente baixa,
com valores em torno de 2,0 hab/km2; com aumentos nas áreas próximas à
zona urbana.

Características Urbanas e Plano Diretor
• Área Urbana
• Cerca de 40 bairros, loteamentos e vilas (sem definição
por legislação)
• Diversidade de características urbanas: consolidados,
em consolidação e precários

• Plano Diretor (2013)
• Definição de zonas de uso e ocupação e índices
urbanísticos

Tendências de Expansão e Densificação
• Vetores de expansão:
• Novos loteamentos em vazios urbanos e áreas livres na
macrozona urbana, área da saúde
•

Bloqueios:

• Áreas de proteção ambiental, proteção de recursos hídricos, ETE,
aeroclube e distritos industriais, áreas de interesse turístico
• Densificação:
• Verticalização nos eixos da av. Flores da Cunha e av. Pátria e
quadras adjacentes

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (2010)

Habitação de Interesse Social
• Plano Local de habitação de Interesse Social (2013)
• Objetivos, planos e metas para habitação de interesse social
• Déficit habitacional (2010): total de 1.675 domicílios
(precários, em coabitação ou aluguel excessivo)
• Áreas de assentamento precário:
• 24 áreas próximas a córregos, beira trilho e mata nativa com
precariedade de infraestrutura e de saneamento

Habitações construídas
2002 a 2013: 340 unidades

Habitações concluídas e
em obras:
2015: 462 unidades

Zonas Especiais de
Interesse Social (ZEIS):
Zoneadas no Plano Diretor
para regularização
urbanística, infraestrutura
e novas habitações
Fonte: IBGE (2010)

Prefeitura
Municipal

Identificação e Análise da Estrutura
dos Serviços do Saneamento em
Carazinho
Orgãos gestores
municipais

Canais de Integração e
Articulação Intersetoriais

Secretária Municipal de
Planejamento, Urbanismo e
Obras Públicas

Secretária Municipal da
Agricultura

Secretária Municipal de
Educação e Cultura

Vertentes do Saneamento Básico

Esgotamento
Sanitário

Prestadoras
de serviço

Serviços
prestados

Abastecimento
de água potavel

Companhia
Riograndense de
Saneamento

Coleta, tratamento e
distribuição de água
Coleta, tratamento e
destinação dos esgotos
sanitários

Drenagem e
manejo de águas
pluviais urbana

Secretária de
Obras e
Viação

Instalação da
rede coletora e
manutenção

Limpeza urbana e
manejo de
resíduos sólidos

Antoniolli &
Becker
Consultoria
LTDA

Engenharia,
Operação e
Unidade de triagem
no aterro sanitário

ENGESA Engenharia
e Saneamento
Ambiental LTDA

Caroldo
Prestação de
Serviços LTDA

Coleta e transporte
dos resíduos sólidos
urbanos

Varição manual,
capina, roçadas e
pinturas de meio
fio

Nei Coleta
e Indústria
de lixo
LTDA

Operação
no aterro
sanitário no
distrito de
São Bento

Identificação das redes, órgãos e estruturas
de educação formal e não formal
Programas ambientais – Lei Municipal nº
4.960/1996
• Gincana Ecológica da Semana Eco
Carazinho;
• Coleta Seletiva de óleo de cozinha;
• Coleta de pilhas;
• Bairro limpo;
• Ecoponto;
• Coleta de resíduos eletroeletrônicos;

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Formas de Abastecimento de Água
DADOS DO CENSO 2010 APONTAM

5,58%

0,34%

1,96%

CARAZINHO (ANO 2010)
20.161 domicílios particulares

18.571 - rede geral
1.124 - poço ou nascente na propriedade
92,12%

395 - poço ou nascente fora da propriedade
69 - outras formas
Rede Geral

Poço ou Nascente Fora da Propriedade

Poço ou Nascente na Propriedade

Outra Forma

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Área Urbana
Estrutura do Sistema de
Abastecimento de Água de Carazinho

Estação de
Bombeamento
(01)
Captação de Água Bruta
(Rio da Várzea)

Adutora de
Água Bruta
(02)

Reservtórios
(07)

•
•

Captação de água bruta (Rio da Várzea)
03 poços artesianos utilizados como
reserva técnica (estiagem, aumento do
volume de abastecimento), sendo 01
utilizado para abastecimento dos bairros
com deficiência no abastecimento.

Estação de Tratamento
de Água (ETA)
(01)

Adutora de
Água Tratada
(06)

Estação de
Bombeamento
(02)

Rede de
Distribuição

Os número representam a quantidade de elementos

O consumo per capita médio de água no município de Carazinho é de 130,3 L/hab.dia (SNIS, 2013).

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Área Urbana
A CORSAN é responsável pelo sistema de abastecimento de toda a zona urbana do município de Carazinho.
Exceto o Residencial Cantares onde o abastecimento é realizado a partir de um poço artesiano, onde a Associação dos moradores é
responsável pela operação.
Problemas identificados:
• Perdas na rede de distribuição variando entre 43 a 48%, ficando acima da média nacional de 37%. (SNIS, 2010);
• Grande parte das tubulações ainda de ferro e fibro cimento que agrava a questão das perdas;
• A partir das reuniões públicas realizadas nos bairros foram identificados como núcleos carentes, sujeitos a falta de água:
• Bairro Conceição e Planalto

Medidas Paleativas
Problemas dos Bairros: A CORSAN realizou a perfuração de um poço artesiano na Rua Camilo Scherer, porém para a sua operação
está faltando a implantação da rede de energia elétrica.

Problemas das Perdas:

A CORSAN vem realizando consertos e substituição das redes de abastecimento com o intuito de evitar e/ou
reduzir vazamentos.
Até o momento 2.176 metros de redes foram substituídas .
Entre 2010 e 2015 - 5.676 m de rede foram ampliados (Grande parte na rede executada no bairro Planalto).

Sistema de Abastecimento de Água Potável
• Área Rural
O abastecimento na área rural é realizada
através da captação de água a partir de poços
tubulares profundos.

Foram contabilizados 13 poços na zona rural.
Porém, Vila Santa Catarina, Passo de Areia,
Cruzinha (setor 01) e Santa Terezinha (setor
02) não possuem abastecimento pois a rede
não foi executada.
A partir das reuniões públicas foi constatado
que as análises de água não são realizadas a
anos, tampouco o tratamento das mesmas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (2010)

Sistema de Esgotamento Sanitário
• Sistema Individual de Tratamento

Fonte: Censo IBGE, 2010.

Sistema de Esgotamento Sanitário
• Sistema Individual de Tratamento

Fonte: Ministério da Saúde - Situação do saneamento básico - do Sistema de
Informação da Atenção Básica (SIAB), 2013.

Sistema de Esgotamento Sanitário
• SES Público – Coleta e Tratamento - CORSAN
 Rede coletora existente: 7,150 km

 Ampliação da rede coletora em
análise na CEF (PAC II):
 105 Km (1ª etapa);
 53 km (2ª etapa)

Fonte: CORSAN, 2015.

Sistema de Esgotamento Sanitário
• ETE Jacuí - Andamento
 3 módulos de 40 L/s cada, totalizando, ao final 120 L/s de vazão tratada.
 Tratamento Preliminar + UASB + Mistura rápida, Floculação e Flotação +
Desinfecção.
 Para o lodo da ETE: 4 leitos de
secagem.
 ETE Atualmente: próximo a 70% da
instalação dos módulos 1 e 2
concluídos

Fonte: PMSB
Carazinho, 2015

Sistema de Esgotamento Sanitário
• Identificação dos problemas do Esgotamento sanitário:
 “esgoto e águas residuárias em vias públicas e drenagem urbana” (bairro Sommer)
 “poço negro aberto ou com vazamento” (bairros Glória, Borghetti, Nova Ouro Preto, Wincler, Ouro Preto, Vila
Rica, Fey, Dileta, Vargas, Centro, Operário)

 “esgoto a céu aberto” (bairros Centro, Glória, Conceição, Alvorada, Central, Operário, Oriental, Princesa, Vila Rica)
 “esgoto descartado em terreno de vizinho” (bairros Floresta, Vila Rica, Princesa, Sassi, Oriental, Braganholo, Boa
Vista)
 “esgoto descartado em via pública” (bairros Ouro Preto, Sommer, Princesa, Esperança, Sassi, Conceição,
Operário, Centro).
 “odor por esgoto a céu aberto” e
 “falta de fiscalização do poder público nas instalações e descartes inadequados de sistemas individuais”
Fontes: Denúncias Vigilância Sanitária, DEMA e Relatos nas reuniões públicas do PMSB.

Sistema de Esgotamento Sanitário
• Identificação dos problemas do Esgotamento sanitário:
 Na área rural: “cada morador resolve seu problema de maneira individual, alguns moradores possuem tanques
sépticos, mas a grande maioria utiliza o sistema de fossa rudimentar ou poço negro (buraco com pedras)”.

 Resumo:
 Ainda há, no município, um número de domicílios que não possuem qualquer sistema de tratamento e que
lançam seus esgotos de maneira inadequada na rede de drenagem urbana, rio ou outro;
 Ainda existe parcela dos domicílios sem banheiro nem sanitário no município (0,34% segundo IBGE);
 Atraso na conclusão das obras da rede coletora e ETE da CORSAN, esperado pela população: SES público como

principal solução para o município.

Fontes: Denúncias Vigilância Sanitária, DEMA e Relatos nas reuniões públicas do PMSB.

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Urbana

Lixeiras e contêiner na área urbana

Serviços de Limpeza Urbana Realizados em Carazinho:
Varrição

 Remoção de Cadáveres de Animais

 Poda

 Capina e Roçada

Dados da Geração e Coleta dos Resíduos Domicilares:

Arrecadação e Custos:

 São gerados no município em média

Gastos com Serviços
 R$ 3.111.961,27

960 t/mês  160 caminhões/mês
(Levando em consideração que um caminhão tem capacidade para
carregar 6 toneladas).

 Arrecadação com Taxas
R$ 2.266.791,03

 Cada Morador Gera em Torno de
 16,184 kg/habitante/mês  0,539
Kg/habitante/dia.



Foram anotados Casos de Isenção e Casos de Inadimplência
Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (Ano de 2014).

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Destino dos resíduos sólidos gerados
Destino dos Resíduos Sólidos Gerados
DADOS DO IBGE 2010 DEMONSTRAM
COMO É REALIZADO O MANEJO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS 20.161
DOMICÍLIOS PARTICULARES DE
CARAZINHO

96,751%

Total de
Domicílios

20.161

1,309%

Possuem Coleta - 19.506

• Origem do Lixo

Enterram - 167
Coleta Serviço Municipal de Limpeza - 138

72% domiciliares
19% comerciais
9% especiais (saúde, entulhos, varrição, etc.)

0,828%

Queimam em Suas Propriedades - 264
0,020%

Outra Forma - 64
Jogam em Rios - 18
Jogam em Terrenos Baldios - 4

Fonte: IBGE (2010)

0,684%
0,089% 0,317%

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Responsáveis pela Coleta e Destino
Resíduos Sólidos Urbanos
(Contêineres e Bairros) e
Limpeza Pública

(Prefeitura Contêineres)
(Engesa contratada pref.– Bairros)
(Caroldo – contratada pref. p/ varrição)

Aterro Sanitário de
Carazinho

Resíduos Poda

(Prefeitura)

Aterro de Poda da
Prefeitura
Licenciado até 2017

Resíduos da Saúde

(Geradores Responsáveis pela
Contratação de Empresas
Especializadas)

Passa por
Desinfecção/Incineração e
Posteriormente Destinado
a Aterros

Fonte: Prefeitura, Industriais, Estabelecimentos de Saúde (2015)

Resíduos Industriais

Resíduos Construção
Civil

(Geradores Responsáveis pela
Contratação de Empresas
Especializadas)

Particulares:
Todestel;
Talimini

Dependente do Ramo da
Atividade e da Empresa
Contratada para Coleta e
Destino Final

Aterros RSCC Particulares
Licenciados

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Rotas de Coleta dos Contêineres (Prefeitura)

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Urbana
Problemas identificados:
• Disposição irregular de resíduos de poda e de construção em vias públicas e
terrenos baldios;
• Armazenamento incorreto dos resíduos nos contêineres, mesmo quando
presentes os dois (resíduo orgânico e reciclável);
• Alocação inadequada dos contêineres, visto que em alguns lugares só
possui um;
• Central de triagem não está operando, dificultando desta forma a
separação dos resíduos;
• Coleta dos resíduos sem padrão de rota e por consequência sem horário de
passagem.

Armazenamento e disposição incorreta dos
resíduos.

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Urbana
Serviços Relevantes:
Carazinho realiza campanhas de coleta de resíduos especiais:
 Coleta de pilhas através de “papa-pilhas” dispostos no DEMA, Prefeitura, Câmara Municipal de
Vereadores, Biblioteca Pública, SENAI, mercados e empresas que solicitaram o coletor;

 Resíduos eletroeletrônicos (geladeiras, fogões, computador, celular, etc) através de campanhas realizadas
de 3 a 4 vezes por ano na Praça Central Albino Hillebrandt;
 Em parceria com a empresa FAROS de Cruzeiro do Sul/RS, é realizado a coleta de óleo de cozinha usado de
estabelecimentos do município de Carazinho;
 Coleta de pneus, o Eco-ponto está localizado junto a Secretaria de Obras da Prefeitura.

Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos
e Limpeza Pública
• Área Rural
A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é realizada uma vez por semana pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, apenas nos Distritos de São Bento e Pinheiro Marcado.
Nos demais distritos os moradores, queimam seus resíduos, enterram ou levam até o ponto mais próximo
que possui coleta.
Problemas identificados: o resíduo permanece muito tempo nas lixeiras, e devido ao acúmulo de resíduos da
semana inteira as lixeiras atingem a sua capacidade e os moradores acabam acondicionando os resíduos no
chão ou até mesmo queimando ou enterrando seus resíduos a fim de evitar o mau cheiro e a proliferação de
vetores.
Em virtude da coleta ser realizada apenas uma vez por semana, muitas vezes o caminhão está
sobrecarregado, o que acaba causando a queda dos resíduos do caminhão.

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais

Macrodrenagem com 9 Sub
Bacias Urbanas
3 na Bacia do Rio da Várzea;
6 na Bacia do Alto Jacuí
57 Micro Bacias Urbanas
(Limitadas por trechos de Cursos
D’água)

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Aproximadamente 34
cursos d’água na área
urbana de Carazinho

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais
• INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL
• Pavimentação
Malha viária 237 Km

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Manchas Sem
Atendimento!

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
• Síntese da Drenagem Urbana de Carazinho
Número de elementos coletores (bocas de lobo) por subbacia
Subbacia
Quantidade Microbacias

Arroio Carazinho
Arroio Divisa
Arroio Passo da Areia 01 Arroio Passo da Areia 02 Arroio do Glória 01 Arroio do Glória 02 Arroio do Glória 03 Arroio do Glória 04 Rio da Varzea
15
5
8
1
12
5
4
2
3
Parte Santo Antônio
São Lucas
São Miguel
Alvorada
Oriental
Dea
Lília
São Sebastião
Parte Boa Vista
Parte Centro
Parte Boa Vista
Parte Fábio
Broecker
Loeff
Braganolo
Parte Operária
Somer
São Pedro
Laranjal
Medianeira
Winckler
Dileta
São João
Feiy
Vila Rica
Parte Centro
Floresta
Camacuã
Conceição
Parte Centro
Esperança
Bairros
Hípica
Parte Santo Antônio
Santa Terezinha
Princesa
Ouro Petro
Pádua
Aeroclube
Parte Operária
Alegre
Glória
Cantares
Parte Centro
Sassi
Aurora
Parte Fábio
Vargas
Quantidade Bocas de Lobo
421
82
7
316
137
290
157
0
2

Em Carazinho há um total de 1.412 Elementos coletores
(Bocas de lobo instaladas).

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
• Síntese da Drenagem Urbana de Carazinho
SERVIÇOS

NECESSIDADES E PROBLEMAS

SISTEMA DE MACRO E MICRO
DRENAGEM

NÃO EXISTE CADASTRO DAS REDES DE DRENAGEM (MICRO E MACRO) NO MUNICIPIO;
A REDE DE MICRODRENAGEM NÃO COBRE TODA A EXTENSÃO DE RUAS PAVIMENTADAS;
A IMPLANTAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO NÃO SEGUE UM PADRÃO DE DIMENSIONAMENTO E LOCAÇÃO;
BOCAS DE LOBO LOCADAS EM POSIÇÕES INADEQUADAS;
OCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÕES/ACÚMULO DE RESÍDUOS NAS BOCAS DE LOBO E SARJETAS;
GRANDE OCORRÊNCIA DE LANÇAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO SEM TRATAMENTO NA REDE DE DRENAGEM
(MAU CHEIRO NAS BOCAS DE LOBO)
MANUTENÇÕES/LIMPEZAS DE SARJETAS REALIZADAS PERIÓDICAMENTE;

MANUTENÇÕES/LIMPEZAS DE BOCAS DE LOBO REALIZADAS DE ACORDO COM A DEMANDA E/OU
DEVIDO A RECLAMAÇÕES DA POPULAÇÃO;
IDENTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E EROSÕES NAS MARGENS DOS RIOS E CÓRREGOS;

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Pontos com Problemas
de Alagamentos

Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
• Problemas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas

Bocas de lobos
obtruidas

Falta de rede de
drenagem

Edificações nas margens
de rios e corrégos

Reuniões com as Comunidades
Comunidades

Endereço/Data

Contribuições e Relatos

Pinheiro Marcado

Pavilhão Comunitário - 29/07/2015

Falta de tratamento de água Queima de resíduos
Descartes de esgoto
Problema na coleta dos resíduos sólidos

Molha Pelego

Pavilhão Comunitário - 29/07/2015

Problemas nas coletas de resíduos sólidos

Glória, Hípica, Floresta, Brandina, Nossa Senhora
Aparecida, Fábio, Sassi

Ginásio João Marek- Rua Benjamin Constant esq. Rua Rio Branco 30/07/15

Inexistência de rede de esgoto Descarte de
resíduos de forma incorreta nas lixeiras

São Lucas, Camaquã, Santo Antônio, São Pedro, São
João, Oriental

UPF Campus Carazinho Rua Diamantino Tombini, 300 - 04/08/2015

Relatos de moradias em áreas ribeirinhas
Descartes de resíduos e esgoto

Broecker, Conceição, Laranjal, Alvorada, São Miguel, São
Jorge
Ouro Preto, Aurora, Central, Operária, Lilia Winckler,
Medianeira, Esperança

Centro, Loeff, Braganholo, Vargas, Sommer, Pádua,
Princesa, Dileta

Associação Comunitária Conceição Rua Guaranis, 440 - Conceição Falta de água Descartes de esgoto ilegais
05/08/2015
Associação Comunitária Vila Rica Rua Frederico Ozanan, 314 - Vila
Sem contribuições e relatos
Rica - 05/08/2015
Associação Comunitária Cantares Rua das Hortências, 595 - Cantares - Relatos de falta de água Descartes ilegais de
10/08/2015
esgotos
Camara de Vereadores Carazinho Av. Flores da Cunha, 799 Relatos de falta de água
06/08/2015
Inexistência de rede de esgoto

São Bento

Pavilhão Comunitário São Bento - 10/08/2015

Fey, Alegre, Cantares, Aeroclube, Santa Terezinha

Total de 9 Reuniões com as Comunidades

Problemas nas coletas de resíduos sólidos

Fone: (54) 3313 8255
infra-geo@infra-geo.com.br
www.infra-geo.com.br
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CRONOGRAMA FÍSICO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS - 10/2015
Plano de Trabalho Consolidado - Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho
ÍTEM/ETAPA

ETAPAP A
AP.1
AP.1.1
AP. 2
AP.3
AP.4
AP.4.1.
Encontro Ténico
PTC
FASE A
Macro Ativ. A.1
Atividade A.1.1
Atividade A.1.2
Atividade A.1.3
Macro Ativ. A.2
PRODUTO 01 - Preliminar
Atividade A.1.4
PRODUTO 01
Audiência Pública
ETAPA B
FASE B
Macro Ativ B.1.
Atividade B.1.1.
Atividade B.1.2.
Entrega Parcial 1
Encontro Ténico
Macro Ativ B.2.
Atividade B.2.1
Atividade B.2.2
Entrega Parcial 2
Encontro Ténico
Relatórios Parciais
Atividade B.2.3
Atividade B.2.4
Entrega Parcial 3
Encontro Ténico
Atividade B.2.5
Atividade B.2.6
Entrega Parcial 4
Encontro Ténico
Relatórios Parciais
Atividade B.2.7
Atividade B.2.8
Reuniões Públicas na Comunidade
Pedido Prorrogação Prazo

Entrega Parcial 5
Encontro Ténico
Relatórios Parciais
Audiência Pública
PRODUTO 02
FASE C
Macro Ativ C.1
Encontro Ténico
Macro Ativ C.2
Encontro Ténico
PRODUTO 03
FASE D
Macro Ativ D.1
Macro Ativ D.2
Encontro Ténico
Macro Ativ D.3
Macro Ativ D.4
Macro Ativ D.5
Encontro Ténico
PRODUTO 04
FASE E
Macro Ativ. E.1
Encontro Ténico
Macro Ativ. E.2
Encontro Ténico
PRODUTO 05
FASE F
Macro Ativ. F.1
Macro Ativ. F.2
Encontro Ténico
Macro Ativ. F.3 Audiência Pública
Macro Ativ. F.4
Encontro Ténico
SIG - RS
PRODUTO 06
Reuniões Públicas na Comunidade

ATIVIDADE
EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO
ATIVIDADES PRELIMINARES
Mobilização da Consultora e Estabelecimento dos Relacionamentos Iniciais
Mobilização da Coordenação, Equipe Técnica e Apoio Logístico
Reunião de Nivelamento dos Participantes do Processo (Discussões Iniciais sobre o Plano de
Trabalho)
Levantamento dos Aspectos Históricos da Ocupação de Carazinho, Organização Social
Adequação do Plano de Trabalho (PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO)
Atualização Metodológica; Revisão do Cronograma; Ajustes Gerais
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
Entrega do Plano de Trabalho Consolidado – PTC; PRODUTO 00 - b
Plano de Mobilização Social
Projeto Geral da Condução do Processo de Informação e de Mobilização Social
Definição e Proposição dos Objetivos da Mobilização Social
Formulação de Mecanismos de Envolvimento Social e Aspectos Metodológicos
Ações de Envolvimento Social
Projeto e Elaboração do Plano de Comunicação Social
Entrega Preliminar do Plano de Mobilização Social
Revisões e Complementações
Entrega Final do Plano de Mobilização Social
PRODUTO 01
Audiência Pública - Apresentação do Plano de Trabalho Consolidado à Comunidade
CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO
Diagnóstico Técnico-Participativo
Diagnóstico Geral do Município de Carazinho
Diagnóstico Aspectos Ambientais (Físicos e Bióticos), Socioeconômicos, Culturais e de
Infraestrutura
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Reunião de Materiais e Demandas da Equipe Técnica
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico
Situação Institucional
Situação Econômico-Financeira dos Serviços de Saneamento Básico e do Município
Reunião de Materiais e Demandas da Equipe Técnica
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Entrega de Relatório de Andamento das Atividades para a Pref.
Situação da Infraestrutura/Sistema de Abastecimento de Água Potável
Situação dos Serviços de Esgotamento Sanitário
Reunião de Materiais e Demandas da Equipe Técnica
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Situação dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas
Reunião de Materiais e Demandas da Equipe Técnica
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Entrega de Relatório de Andamento das Atividades para a Pref.
Desenvolvimento Urbano e Habitação
Saúde
Rodada de Encontros nos Setores de Mobiliação
Prorrogação para 20 dias a contar do recebimento de dados da CORSAN
Reunião de Materiais e Demandas da Equipe Técnica
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
Entrega de Minuta do Relatório do Produto 02
Consultas e Audiências Públicas - Apresentação do Diagnóstico e Consulta sobre o mesmo e
sobre o Prognóstico
Entrega Final do Relatório do Diagnóstico (Finalização FASE B) - PRODUTO 02
Elaboração dos Prognósticos e Alternativas para a Universalização, Condicionantes,
Diretrizes, Objetivos e Metas
Projeção de Demandas e Prospectivas Técnicas
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Definição de Objetivos, Plano de Metas e Prazos
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
Entrega do Relatório do Prognóstico (Finalização FASE C) - PRODUTO 03 (junto ao
Produto 04 - Unificados)
Elaboração de Programas, Projetos e Ações
Definição de Alternativas e Concepção dos Sistemas que Atendam as Metas e Demandas
Programação de Ações Imediatas
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Programação das Ações do PMSB
Ações para Emergências e Contingências
Plano de Execução
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
Entrega de Relatório Técnico de Programas, Projetos e Ações e Plano de Execução PRODUTO 04
Elaboração de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da
Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do PMSB
Mecanismos e Procedimentos (Formulação dos Indicadores)
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Encaminhamento de dados e Informações Geográficas (SIG) levantados para Carazinho
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
Entrega de Relatório Técnico de Indicadores - PRODUTO 05
Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico (Inclui o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos)
Elaboração do Relatório Síntese (RS)
Aprovação do PMSB (Elaboração da Minuta do PMSB)
Reunião entre Comissão da Contratada e Contratante (quinzenal)
Consulta e Audiência Pública - Apresentação Final do PMSB (RS) Acréscimo de
Contribuições Pertinentes
Elaboração e Entrega do Relatório Final
Apresentação para Comitês, Discussão e Ajustes Finais;
ENTREGA Arquivos .kml, .kmz .shp e .dwg e Entrega do Relatório Sintese
Editoração e Entrega do Relatório Final do PMSB e Minuta de Decreto ou AnteProjeto
de Lei do Saneamento Básico Municipal - PRODUTO 06 - FINAL
Rodada de Encontros nos Setores de Mobiliação
LEGENDA
Assinatura Contrato e Ordem de Serviço
Produtos
Reuniões Públicas nas Comunidades (Setores de Mobilização)
Fases
Encontros entre Equipes Técnicas (Quinzenais) e Abertos a Entidades (mensais)
Audiências Públicas e Consultas Públicas
Etapas

Duração
Início Fim
09/04/2015
10/4
22/5
10/4
13/4
10/4
13/4
23/4
13/4
14/5
13/4
14/5
13/4
14/5
15/5
15/5
13/4
15/5
13/4
13/5
13/4
18/4
13/4
27/4
13/4
30/4
21/4
13/5
15/5
16/5
21/5
22/5
22/5
11/5

4/1

11/5
11/5

10/8
25/6

11/5

10/6

20/5

10/6
1/6
2/6

11/5
11/5
11/5

30/7
10/6
10/7

8/6
12/6
12/6
11/5
30/7
11/5
30/7
22/6
26/6
11/5
30/7
21/5
30/7
6/7
10/7
17/8
21/5
10/9
21/5
22/7
29/7
10/8
30/7
4/8
10/8
17/8
28/8
9/10
10/8

15/11

10/8
9/9
25/8
20/8
2/11
23/10
15/11
9/10
15/11
9/10
2/11
9/10
28/10
23/10
9/10
27/10
9/10
27/10
9/10
2/11
15/11
19/11
7/11

18/12

7/11
1/12
22/11
7/11
1/12
11/12
18/12
7/12

5/1

7/12
21/12
11/12 21/12
22/12
23/12
7/12

1/1
1/1
5/1
5/1

6/1

8/1

1º MÊS (Abril - 04)
1º quinz.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2º MÊS (Maio - 05)
2º quinz.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3º MÊS (Junho - 06)

1º quinz.
26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2º quinz.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1º quinz.
26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4º MÊS (Julho - 07)
2º quinz.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5º MÊS (Agosto - 08)

1º quinz.
26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2º quinz.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1º quinz.
26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6º MÊS (Setembro - 09)
2º quinz.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1º quinz.
26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7º MÊS (Outubro - 10)
2º quinz.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1º quinz.
26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8º MÊS (Novembro - 11)
1º quinz.
2º quinz.

2º quinz.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9º MÊS (Dezembro - 12)
1º quinz.
26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10º MÊS Janeiro-01
1º quinz.

2º quinz.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

