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1 APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS
do município de Carazinho, RS, conforme estabelece o Termo de Referência do Edital de
Tomada de Preço nº 001/2015 - Processo nº 013/2015.
Em conformidade com a Lei Federal nº 12.305/2010, o PGIRS contempla o diagnóstico
da situação dos resíduos sólidos gerados no município, contendo a origem, o volume, a
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas, a
identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos,
assim como os procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
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 obtidas 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.
Por se tratar de um plano integrado ao Plano Municipal de Saneamento Básico, buscouse, sempre que possível, desenvolver este PGIRS em concordância com o PMSB. Desta forma,
diversos estudos, dados e informações apresentadas no PMSB foram utilizadas e, por vezes, até
reproduzidas na íntegra neste documento.
O PGIRS foi desenvolvido atentando para as seguintes etapas:


Diagnóstico geral do município de Carazinho.



Diagnóstico da situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.



Apresentação das diretrizes técnicas para o sistema de limpeza e manejo de resíduos
sólidos.



Definição de objetivos e metas.



Estabelecimento de programas, projetos e ações necessárias para alcançar os objetivos
definidos.



Estimativa de investimentos necessários para concretização das ações propostas.



Fontes de investimentos.



Desenvolvimento de mecanismos para monitoramento e avaliação do PGIRS.



Planejamento de ações de emergência e contingências.

Destaca-se que o município de Carazinho já havia realizado tentativa de elaboração de
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) em 2007. Na oportunidade, o PGRS
concebido pela Prefeitura apresentou o diagnóstico das condições dos serviços de limpeza e
manejo de resíduos do município, seguido por uma análise crítica do sistema existente a fim de
melhorar os serviços prestados, através da proposição de metas. Porém, aquele PGRS não foi
validado sendo, portanto, apenas utilizado como fonte de dados para este PGIRS.
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO
2.1 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 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.
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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2.2 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, 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.
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.

18

Figura 3 - Mapa de acessos ao município de Carazinho, RS.
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2.3 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 na Macrozona de Produção Rural Um e Pinheiro Marcado, Macrozona de
Produção Rural Dois (Carazinho, 2013).
Segundo o Censo Demográfico realizado em 2010 (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 era de 429 habitantes, enquanto que no distrito de Pinheiro Marcado,
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
1.
Tabela 1 - 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).

A distribuição da população nos setores censitários utilizados para cadastramento pelo
IBGE pode ser observada na Figura 4, 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 4 - População por setor censitário do município de Carazinho, RS.
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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.
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 2, adaptada dos dados do Atlas
Brasil, ilustra as informações supracitadas em habitantes e não apenas em percentuais.
Tabela 2 - População total, urbana, rural e densidades (1970 - 2010) de Carazinho, RS.

Índices

Unidades

1970

1980

1990

2000

2010

População total

Habitantes

42.504

53.696

58.316

59.894

59.317

Habitantes

13.001

10.576

8.256

3.618

1.064

%

30,58

19,69

14,15

6,04

1,79

Habitantes

29.503

43.120

50.060

56.276

58.253

%

69,42

80,31

85,85

93.96

98,21

Habitantes

28.902

28.280

%

48,25

47,67

Habitantes

30.992

31.037

%

51,75

52,33

85,3

93,9

94

67,18 (1991)

70,13

75,42

87,7

90,05

89,18

População rural
População urbana
População - homens
População - mulheres
Taxa de urbanização

%

Expectativa de vida

Anos

Densidade demográfica

Hab./km²

69,4
63,9

80,3
80,73

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

22

densidade de 92,77hab/km² no ano de 2013. Na Tabela 3 percebe-se esta evolução, com
variações que chegam a 94,16 hab./km² em 2007.
Tabela 3 - 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 5.
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Figura 5 - Mapa de densidade demográfica da área rural do município de Carazinho, RS.
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2.3.1 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 domicílio na área urbana e 3,04 por domicílio na área rural.
A Tabela 4 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 encanada (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 4 - 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.

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 6 apresenta o mapa da média
de moradores por domicílio por setor censitário.
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Figura 6 - Mapa da média de moradores por domicílio, por setor censitário do município de Carazinho/RS.
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2.4 Características urbanas
2.4.1 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 38 bairros ou setores urbanos, sendo que a
delimitação territorial dos setores não está estabelecida em legislação municipal específica.
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. Ao 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 Bairro 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.
A Figura 7 apresenta o mapa da delimitação territorial urbana com base nos setores
censitários de Carazinho.
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Figura 7 - Mapa da delimitação territorial urbana com base nos setores censitários de Carazinho, RS.
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2.4.2 Densidades demográficas
As densidades demográficas, apresentadas na caracterização da população já
mencionada (item 2.3), 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 8, 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 9 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 8 - Mapa de verticalização de Carazinho, RS.
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Figura 9 - Mapa do total de edificações em construção por setor censitário de Carazinho, RS.
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2.5 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
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 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.
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.
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2.6 Indicação das áreas de proteção ambiental
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 2.8 Caracterização
do meio biótico.
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
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 10).
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Figura 10 - Mapa das áreas de maior fragilidade ambiental (cursos d’água e nascentes) na área urbana do município de Carazinho, RS.
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2.7 Caracterização do meio físico
2.7.1 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.
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.

2.7.2 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 11 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.
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,
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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.
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.
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Figura 11 - Mapa geológico do município de Carazinho, RS.
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2.7.3 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 12).
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Figura 12 - 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 13) e pelo mapa
hipsométrico da área urbana (Figura 14), 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 15.
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Figura 13 - Mapa hipsométrico do município de Carazinho, RS.
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Figura 14 - Mapa hispsométrico da área urbana de Carazinho, ilustrando as formas do relevo.
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Figura 15 - Mapa pedológico do município de Carazinho, confeccionado com base no mapa pedológico da EMBRAPA na escala 1:200.000.
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2.7.4 Hidrogeologia
Na região do município de Carazinho, bem como em cerca de 95% 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. 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. 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. 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).

2.7.4.1 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
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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.
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 16). 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 17 e Figura 18). 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 16 - Gráfico da permeabilidade (k) em função da profundidade para basaltos.

Fonte: Azevedo e Albuquerque Filho, 1998.
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Figura 17 - Representação esquemática dos aquíferos freático e fraturado.

Fonte: Freitas et al., 2000.

Figura 18 - Representação esquemática da ocorrência de fontes superficiais e recarga como
dinâmica do aquífero freático.

Fonte: SEMA, 2005.

A área do município de Carazinho está associada a um domínio absoluto das rochas
vulcânicas, distribuídas verticalmente segundo sucessivos derrames, em geral, fraturados. Este
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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 os 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.
O Mapa Hidrogeológico do Estado do Rio Grande do Sul, CPRM 2005, apresentado na
Figura 19, 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



Sistema Aquífero Sedimentos Deltaicos



Sistema Aquífero Quaternário Indiferenciado
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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
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Figura 19 - Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul.

Fonte: CPRM, 2005.

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.
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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
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 20 apresenta o mapa Hidrogeológico específico para o limite político do
município de Carazinho.

50

Figura 20 - Mapa da hidrogeologia de Carazinho, RS.
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2.7.4.1.1 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 1 e Figura
21.
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Quadro 1 - Poços tubulares profundos de Carazinho cadastrados no SIAGAS.
POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NO SIAGAS (CPRM)
ID

Proprietário

Localidade

Coordenadas
Geográficas
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

Bacia
Hidrográfica

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

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 Azaleia

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)
ID

Proprietário

Localidade

Coordenadas
Geográficas
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

Antônio 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 Químicos
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 21 - 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 2) e 13 em comunidades no interior (Quadro 3). A
localização dos poços cadastrados na Prefeitura e o mapa de localização de poços na zona rural
são apresentados nas Figura 22 e Figura 23, respectivamente.
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Quadro 2 - Poços tubulares profundos de Carazinho cadastrados na Prefeitura Municipal.
POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DE CARAZINHO CADASTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL
Coordenadas Geográficas
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 indústria de
cosméticos Ltda)
Condomínio 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
Augusto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Augusto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Augusto Fritz
Distrito Industrial Carlos
Augusto 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 Ceará 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
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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 Geográficas
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
agrícolas Ltda

Próximo ao Aerocluble

52°47'41"O

28°19'18"S

Alto Jacuí

Industrial

590

124

PTP 18 RH Riss Combustíveis Ltda

Rua Adolfo Zieppe Filho,
distrito industrial

52°47'14"O

28°18'46"S

Alto Jacuí

Abastecimento
Doméstico/
Rural

558

140

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.
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Vazão (m³/h)

150

Figura 22 - Mapa de localização de poços cadastrados na Prefeitura Municipal de Carazinho.
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Quadro 3 - 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 23 - 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).

2.8 Caracterização do meio biótico
2.8.1 Vegetação
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 24, detalhada pela Figura 25. 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).
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.
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Também é comum a ocorrência de campos onde podem ser encontradas araucárias isoladas
junto aos capões.
No Quadro 4 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 24 - Unidades de Vegetação do Rio Grande do Sul – RADAM.

Fonte: Biodiversidade do RS – Vegetação, 2015.
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Figura 25 - 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 4 - 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).

2.8.1.1 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).
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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 5 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.
Tabela 5 - 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
Bairro
Av. Flores
Centro
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 Brasil

3

10

8

5

5

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. 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
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homenagem ao ecologista João Alberto Xavier da Cruz, que se destacou como um dos mais
ferrenhos defensores do parque.
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.
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.

2.8.2 Fauna
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 5.
Quadro 5 - 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

Nome Científico
Hydrochoerus hydrochaeris
Nasua nasua
Galictis cuja
Didelphis marsupialis
Didelphis albiventris
Dusicyon thous
Procyon cancrivorous
Sturnira lilium
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Nome Comum
Morcego-orelhudo
Ouriço
Paca
Preá
Rato do mato
Rato do banhado
Tatu
Tatu do rabo mole
Tatu-galinha
Zorrilho

Nome Científico
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).

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 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.).
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).
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3 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS
SECRETARIAS ENVOLVIDAS
Neste capítulo são apresentadas as principais secretarias do município envolvidas no
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, assim como as áreas de atuação de
cada uma das secretarias na implementação do PGIRS.
Departamento de Meio Ambiente
Cabe ao Departamento de Meio Ambiente realizar permanentemente campanhas de
educação ambiental, conscientizando a população quanto ao destino correto dos resíduos
sólidos; divulgar o serviço oferecido pela Prefeitura Municipal (serviço de poda), pontos de
recolhimento de resíduos especiais, assim como de empresas particulares (resíduos da
construção civil); realizar campanhas instruindo a população de como deverá ser realizada a
segregação dos resíduos nos domicílios e o correto acondicionamento dos mesmos nos
contêineres e lixeiras; comunicar a população quanto aos horários de coleta dos RSU; realizar
um estudo para elaboração de Lei Municipal para regulamentar a coleta seletiva porta a porta,
com prazo para adequação e multa para infratores; realizar as ações previstas para a
universalização do serviço de poda; campanhas para incentivar e instruir a realização de
compostagem nas propriedades rurais, dentre outras atividades que vierem a lhes serem
atribuídas.
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Carazinho
Responsável pela criação de um ecoponto junto à Secretaria de Obras para a disposição
de resíduos provenientes de pequenas podas de jardins em contêineres metálicos para posterior
destinação dos resíduos no aterro de poda, assim como pelo encerramento da atual célula de
disposição de RSU do município, execução de uma nova célula caso seja definido como a opção
mais viável economicamente e ambientalmente, bem como pelo gerenciamento das reformas
em andamento na central de triagem e a fiscalização dos serviços prestados pelas empresas
terceirizadas no sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos.
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas
Compete à Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas a
contratação de uma empresa especializada para a atualização do PGIRS ou formação de uma equipe
técnica capacitada; aquisição de contêineres orgânico para atendimento de toda a área do centro e
Avenidas (São Bento, Pátria e Flores da Cunha); aquisição de um caminhão compactador para a coleta
seletiva; definir o destino final ambientalmente adequado a ser dado aos RSU gerados no município de
Carazinho; a elaboração e execução de estudos estratégicos para realizar adequações na coleta de
resíduos atendendo toda área rural do município, dentre outras atividades que vierem a lhes serem

atribuídas para a implementação das ações previstas neste plano.
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Secretaria de Assistência Social
A Secretaria de Assistência Social será responsável juntamente com o Departamento de
Meio Ambiente pela estruturação de associações e cooperativas de catadores, objetivando a
inserção de catadores na triagem dos resíduos da coleta seletiva, realização de cadastro das
cooperativas, catadores existentes no município, assim como a capacitação técnica dos mesmos.
Secretaria da Fazenda e Arrecadação
Cabe a Secretaria da Fazenda e Arrecadação elaborar o orçamento anual e plurianual de
investimentos, realizar estudos para aplicação de uma metodologia coerente para a cobrança
pelo serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos, adotar medidas que minimizem o
surgimento da dívida ativa.
Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária
A Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária deve executar os serviços de atendimento
e assistência à saúde integral à população do Município, visando o indivíduo de forma global
dando ênfase às medidas de caráter preventivo.
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4 ASPECTOS LEGAIS
Neste capítulo será apresentada uma síntese de informações a respeito das legislações
existentes, no âmbito Federal, Estadual e Municipal aplicáveis ao manejo dos resíduos sólidos.

4.1 Âmbito Federal
As leis, decretos e resoluções em âmbito Federal para a gestão de resíduos sólidos,
encontram-se apresentadas abaixo:
NBR 11.174, de 23 de julho de 1990
Fixa as condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessários ao
armazenamento de resíduos classes II - não inertes e III - inertes, de forma a proteger a saúde
pública e o meio ambiente.
NBR 12.980, de 30 de setembro de 1993
Fixa os termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos.
NBR 13.463, de 30 de outubro de 1995
Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos, os equipamentos destinados a esta coleta, os
tipos de sistema de trabalho, o acondicionamento destes resíduos e as estações de transbordo.
NBR 15.114, de 30 de julho de 2004
Fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de
reciclagem de resíduos sólidos da construção civil classe A.
NBR 10.004, de 31 de novembro de 2004
Tem como objetivo classificar os resíduos sólidos quanto à sua periculosidade, considerando
seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados
adequadamente.
NBR 12.809, de 19 de abril de 2013
Estabelece os procedimentos necessários ao gerenciamento intraestabelecimento de resíduos de
serviços de saúde os quais, por seus riscos biológicos e químicos, exigem formas de manejo
específicos, a fim de garantir condições de higiene, segurança e proteção à saúde e ao meio
ambiente.
Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá
outras providências.
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Lei nº 9.966, de 28 de abril de 2000
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras
providências.
Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 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 no6.528, de 11 de maio de 1978 e dá outras providências.
Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998 e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais
ferroviários e rodoviários.
Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação
de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002
Define, classifica e estabelece os possíveis destinos finais dos resíduos da construção e
demolição, além de atribuir responsabilidades para o poder público municipal e também para
os geradores de resíduos no que se refere à sua destinação.
Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
Resolução CONAMA nº448, de 18 de janeiro de 2012
Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307 de 2012.
Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e dá outras providências.
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010
Regulamenta a Lei nº 11.445, de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e dá outras providências.
Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010
Regulamenta a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa e dá outras providências.
Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010
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Institui o Programa Pró-catador, renomeia e dispõe sobre a organização e funcionamento do
Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis – CIISC.
Decreto nº 7.619, de 21 de novembro de 2011
Regulamenta a concessão de crédito presumido
Industrializados (IPI) na aquisição de resíduos sólidos.

do

Imposto

sobre

Produtos

4.2 Âmbito Estadual
As leis, decretos e resolução sobre o manejo de resíduos sólidos no âmbito estadual,
encontram-se abaixo relacionadas.
Lei Estadual nº 9.493, de 07 de janeiro de 1992
Considera, no Estado do Rio Grande do Sul, a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como
atividades ecológicas, de relevância social e de interesse público.
Lei Estadual nº 9.921, de 27 de julho de 1993
Dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º, da
Constituição do Estado e dá outras providências.
Lei Estadual nº10.099, de 07 de fevereiro de 1994
Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências.
Lei Estadual nº 11.520, de 03 agosto de 2000
Institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras
providências.
Lei Estadual nº 12.037, de 19 de dezembro de 2003
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento e dá outras providências.
Resolução CONSEMA nº 073, de 20 de agosto de 2004
Dispõe sobre a co-disposição de resíduos sólidos industriais em aterros de resíduos sólidos
urbanos no Estado do Rio Grande do Sul.
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.

4.3 Âmbito Municipal
As leis, decretos e legislações relacionadas a gestão de resíduos sólidos foram retiradas
do site da Prefeitura Municipal de Carazinho e estão abaixo listadas.
Lei Municipal n° 4.119, 1° de abril de 1991
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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 nº 4.365, de 23 de dezembro de 1992
Institui o Plano Diretor do Município de Carazinho e dá outras providências.
Lei Municipal nº 4.356, de 23 de dezembro de 1992
Institui o Código de Obras e dá outras providências.
Lei Municipal n° 2.888, de agosto de 1977
Autoriza venda de sucata mediante edital.
Lei complementar nº 110, de 28 de setembro de 2006
Aprova o Código Tributário do Município de Carazinho.
Lei Municipal nº 7096, de 08 de janeiro de 2010
Estabelece Normas de Proteção e Promoção da Arborização no Município de Carazinho e
Revoga a Lei Municipal n. º 6.653/07.
Lei Municipal nº 7190, de 29 de junho de 2010
Dispõe sobre medida de reaproveitamento de óleo vegetal (cozinha) e seus resíduos e dá outras
providências.
Lei Municipal nº 7191, de 29 de junho de 2010
Dispõe sobre a proteção do meio ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo
lubrificante e dá outras providências.
Lei Municipal nº 7423, de 06 de outubro de 2011
Dispõe sobre a proibição do recebimento de resíduos sólidos urbanos provenientes de outros
municípios e dá outras providências.
Lei Municipal nº 7432, 25 de outubro de 2011
Obriga condomínios residenciais, prédios de apartamentos, estabelecimentos comerciais e
industriais, órgãos públicos e autarquias a implantar processo de coleta seletiva de lixo no
âmbito 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 complementar n.º 178, de 30 de dezembro de 2013
Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Carazinho.
Lei Ordinária nº 8.004, de 09 de setembro de 2015
Cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente e revoga as Leis Municipais nºs 5.401/00 e
6.651/07.
Lei Municipal nº 8018, de 05 de novembro de 2015
Estabelece a Legislação e regulamenta o licenciamento ambiental no Município de Carazinho
com suas respectivas sanções e revoga as Leis Municipais nº 6.652/07, 6.980/09 e 7.019/09.
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5 DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
5.1 Caracterização dos resíduos sólidos
5.1.1 Classificação
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.
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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,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc.
Resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e instalações industriais.

5.1.2 Geração per capita
A Prefeitura Municipal de Carazinho não possui controle dos RSU gerados no
município, pois 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 pôde-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 de resíduos per capita 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 6.
Tabela 6 - Controle da quantidade de resíduos gerados em Carazinho (setembro de 2015).
Pesagem dos caminhões de coleta de resíduos (kg)
Tipo de
SegundaQuartaTerça-feira
Quinta-feira Sexta-feira
Sábado
Coleta
feira
feira
(15/09/2015)
(10/09/2015) (11/09/2015) (12/09/2015)
(14/09/2015)
(16/09/2015)
7.820
7.720
7.180
9.090
6.900
6.900
Contêiner
(Prefeitura
Municipal
de
Carazinho)

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
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Tipo de
Coleta

Porta a
porta
(Engesa)

Pesagem dos caminhões de coleta de resíduos (kg)
SegundaQuartaTerça-feira
Quinta-feira Sexta-feira
Sábado
feira
feira
(15/09/2015)
(10/09/2015) (11/09/2015) (12/09/2015)
(14/09/2015)
(16/09/2015)
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
26.250

TOTAL
30.850

TOTAL
20.030

TOTAL
29.520

TOTAL
14.930

TOTAL
14.930

Fonte: PMSB, 2015.

5.1.3 Composição gravimétrica
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 7.
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 de Resíduos Sólidos de Carazinho, (2007) 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.).
Para tanto sugere-se que seja realizado de agora em diante o levantamento da
composição gravimétrica para a determinação das características dos resíduos sólidos do
município.
Tabela 7 - Composição gravimétrica dos resíduos 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).

77

5.2 Situação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos na área urbana
5.2.1 Serviços de limpeza urbana

5.2.1.1 Limpeza viária
O serviço de limpeza das vias públicas de Carazinho é realizado diariamente por
funcionários da Prefeitura Municipal de Carazinho e 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 26 e a Figura 27 apresentam os lutocares utilizados pela empresa, assim como
por funcionários da prefeitura para o serviço de varrição das vias públicas.
Figura 26 – Lutocares utilizados nos serviços de varrição das vias públicas de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 27 - Serviço de varrição das vias realizado por funcionários da Prefeitura Municipal de
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

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 8.
Tabela 8 - 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

Rua Alferes Rodrigues (entre Av. Pátria
e Rua Marechal Floriano)

0,41

3 vezes/
Semana

2

4,92
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Ruas e trechos
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)
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

Km

Frequência

Horário

Km/mês

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

2

5,52

2

5,52

2

11,28

3

2,08

0,46
0,46
0,94
0,26

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

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

80

Ruas e trechos
Rua Silva Jardim (entre Rua 15
novembro e Rua Alferes Rodrigues)
Rua Itararé (entre Travessa Vidal e Rua
Alexandre da Motta)

Km

Frequência

Horário

Km/mês

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 8 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 8.
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.
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 28, a qual apresenta as áreas de varrição, é possível afirmar que o
serviço de varrição está sendo realizado apenas na área central do Município e Avenida Flores
da Cunha.
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Figura 28 - Mapa dos serviços de varrição do município de Carazinho, RS.
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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 para ser destinada no 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 9).
Tabela 9 - 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
Extras (a critério da
administração)

0,14
2,14

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

A Figura 29 apresenta o mapa das ruas onde o serviço de capina e roçada é realizado.
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Figura 29 - Mapa dos 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.

5.2.1.3 Podas
O serviço de poda de árvores em vias públicas, praças, canteiros e parques é realizado
por três funcionários da Prefeitura Municipal de Carazinho. Atualmente o serviço não possui
cronograma ou roteiro pré-determinado, sendo realizado apenas o atendimento a solicitações
de moradores e em árvores que apresentam risco de queda. Em virtude de o município não
possuir equipamentos adequados para a realização de podas em árvores de grande porte, este
serviço vem sendo realizado pela Eletrocar, quando em contato com as redes de energia elétrica.
O Município não possui dados relativos ao volume de resíduos gerados no serviço de
poda, sendo estes resíduos 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.
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 30 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 30 - Local de implantação de placa para informação e conscientização para correta
disposição de resíduos.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

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, tampouco
a periodicidade em que o serviço é solicitado.

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.

5.2.2 Resíduos domiciliares
Neste item serão apresentadas as etapas de acondicionamento, coleta, transporte e
destino final dos resíduos constituídos basicamente de embalagens plásticas, papeis, vidros,
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metais diversos e matéria orgânica originários de residências, estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços.

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 mesmo 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 Figura 31 mostra o modelo dos contêineres utilizados para a coleta seletiva no
município.
Figura 31 - 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 ocorre, o acondicionamento dos resíduos sólidos
domiciliares é realizado em lixeiras particulares, normalmente de metal, conforme o exemplo
apresentado Figura 32.
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Figura 32 - Lixeira de metal para acondicionamento dos resíduos solidos domiciliares em
Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Observando a Figura 32 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 39 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 33 apresenta um contêiner destinado a receber apenas resíduos orgânicos
contendo outros tipos de resíduos.
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Figura 33 - 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, afirmando que
foram adquiridos, através de licitação, 200 contêineres, sendo 150 para acondicionamento de
resíduos orgânicos e 50 para resíduos seletivos 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 a 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 a dispersão
dos resíduos por 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.

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 34), visto que em algumas regiões o
acondicionamento dos resíduos é realizado tanto nos contêineres como em lixeiras de metal.
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Figura 34 - Sobreposição no roteiro de coleta de resíduos sólidos urbanos realizado pela empresa terceirizada e pela Prefeitura Municipal de Carazinho, RS.
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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
2016.
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 geradas, em
média, 23 t/dia na região atendida pela Engesa, 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.
A Tabela 10 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 resíduos gerados 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 necessária a otimização do processo através, por exemplo, da ampliação
dos horários de coleta (possivelmente 8 horas dia) e definição de rotas para estas.
A otimização do processo dependeria da utilização dos dois caminhões por
aproximadamente 8 horas/dia durante todos os dias da semana. Visando alternar o uso de
caminhões poderia ser indicado o uso de quatro caminhões, ou pelo menos um caminhão
reserva.
Tabela 10 - 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
6.890
6.800
7.400
5.160
6.563
(14/09/2015)
Terça-feira
9.150
4.900
7.970
8.830
7.713
(15/09/2015)
Quarta-feira
5.170
4.420
3.040
3.440
3.960
4.006
(16/09/2015)
Quinta-feira
4.740
6.740
6.320
4.350
7.370
5.904
(10/09/2015)
Sexta-feira
4.850
6.160
3.920
4.977
(11/09/2015)
Sábado
4.850
6.160
3.920
4.977
(12/09/2015)
Fonte: PMSB, 2015.
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A Figura 35 apresenta o caminhão compactador utilizado atualmente pela empresa
Engesa na área urbana do município.
Figura 35 - 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 combustível localizado no município.
As equipes de coleta são compostas por um motorista e quatro coletores para cada
veículo.
Segundo 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 6.
Quadro 6 - Roteiro da coleta de resíduos sólidos urbanos da empresa Engesa em Carazinho, RS.
Segundas, Quartas e Sextas
Terças, Quintas e Sábados
BAIRROS
BAIRROS
Oriental
São Lucas
Lindóia
Loeff

Camaquã
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Hípica

Segundas, Quartas e Sextas
BAIRROS
Dea

Terças, Quintas e Sábados
BAIRROS
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 afirmar se 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 realizam 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 36 e na Figura 37.
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Figura 36 - Roteiro de coleta de RSU realizado nas segundas, quartas e sextas-feiras pela empresa Engesa em Carazinho, RS.
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Figura 37 - 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 36 e a Figura 37 podem apresentar deficiência
de informação sobre a coleta em alguns bairros. Porém, a informação advinda do contrato, da
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 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.
Foi verificado que mensalmente é pago o valor de R$ 78.200,14 à Engesa Engenharia e
Saneamento Ambiental Ltda. Para executar a coleta e o transporte dos resíduos domiciliares até
o Aterro Sanitário Municipal de Carazinho. De acordo com o contrato, o valor pago refere-se à
coleta e transporte de 960 ton./mês, representando um custo de R$81,46/ton. 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, possivelmente há uma superestimativa ao se considerar 960
ton./mês no contrato.
Verificou-se grande dificuldade em se determinar se o valor pago pelo transporte por
tonelada (R$81,46/ton.) 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/ton.,
Bento Gonçalves R$69,45/ton., Cachoeirinha R$184,77/ton. Já Caxias do Sul possui um custo
de R$165,24/ton. A variação muitas vezes se dá devido à distância percorrida por cada empresa
até o destino final, dado este poucas vezes disponível.
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/ton., com máximo chegando a
R$187,77/ton. e mínimo de R$55,39/ton. Isto também demonstra a fragilidade dos municípios
na contratação de serviços terceirizados.
Além disto, atualmente a prefeitura não tem responsabilidade nem 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 à uniformidade de horários de coleta e consequentemente das rotas
destas.
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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. No entanto, 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 a Tetra Pak. A divulgação
da campanha foi realizada através de folders que continham informações sobre 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
existe apenas um contêiner deixando, desta forma, inexequível a separação do lixo e
consequentemente a coleta seletiva. Portanto, atualmente a coleta dos resíduos dos contêineres
não é realizada com intuito de segregação dos materiais, sendo que ambos os contêineres são
direcionados diretamente para 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 conteinerizada 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, está detalhada na Tabela 11.
Tabela 11 - 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 11, 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, na segunda-feira é necessário
realizar duas viagens ao aterro sanitário visto que a geração de resíduos supera a capacidade de
15 toneladas.
A Figura 38 apresenta o caminhão utilizado na coleta dos resíduos dos contêineres.
Figura 38 - 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 combustível 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 39).
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 à comercialização dos resíduos recicláveis são apresentadas no item
5.2.2.3.2.1Catadores de resíduos recicláveis.
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Figura 39 - Rota da coleta setletiva dos resíduos dos contêineres na área urbana do município de Carazinho/RS.
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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.

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.

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 há desperdício de matéria prima e
energia, sem considerar o trabalho e a renda que seriam propiciados por um sistema de
reciclagem.
Em virtude de a coleta seletiva não estar funcionando e a central de triagem estar
inoperante, no município de Carazinho a reciclagem de resíduos é feita através do trabalho de
catadores que realizam a triagem dos resíduos recicláveis presentes em contêineres, lixeiras e
até mesmo no Aterro Sanitário.

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 trabalha 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 Sanitário Municipal.
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De acordo com os catadores de ambas associações e alguns autônomos entrevistados, a
maioria dos resíduos é comercializada com a Sucata Soledade, a qual realiza a 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 sede da 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 40 apresenta uma vista do pavilhão da Associação de Papeleiros de Carazinho.
Figura 40 - Associação de Papeleiros de Carazinho.

Fonte: PMSB, 2015.

A comercialização dos resíduos coletados é realizada todas as sextas-feiras. Na Tabela
12 são apresentados os registros disponibilizados pela Associação de Papeleiros, contendo a
relação do volume comercializado em 2015, assim como o valor arrecadado.
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Tabela 12 - 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

Fevereiro

24.848

R$10.332,00

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

Fonte: Associação de Papeleiros, 2015.

A Associação de Papeleiros coleta, em média, 24 ton./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.
Em relação à 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.
Os mesmos informaram uma renda mensal de aproximadamente R$1.000,00/pessoa através da
comercialização destes resíduos. Em outubro de 2015 estes catadores realizavam suas
atividades sem auxílio de equipamentos, como esteira, balança ou prensa. Porém, em
atualização destas informações já em maio de 2016, constatou-se a finalização de um pavilhão
junto ao aterro sanitário com disponibilização de esteira, balança e prensa sendo estes
atualmente utilizados para fins das atividades de triagem realizadas pelos mesmos catadores.
No Bairro Esperança reside uma família composta por três pessoas que trabalham de
forma autônoma 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 41. O resíduo não aproveitado na triagem é devolvido aos contêineres. O entorno é
mantido limpo e não há reclamações por parte dos vizinhos.
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Figura 41 - Armazenamento de resíduos coletados, na residência de uma família de catadores do
Bairro Esperança de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O meio normalmente utilizado pelos catadores de rua para o transporte dos materiais
recicláveis é o carrinho com tração humana (próprio catador).
A Figura 42 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 42 - 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 sócio assistenciais 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.

5.2.2.4 Disposição final

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 m3. A
localização, um detalhe desta e a situação do aterro são apresentadas respectivamente na Figura
43,na Figura 44 e na Figura 45.
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Figura 43 - Mapa de localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 44 - Mapa de detalhe da localização do Aterro Sanitário do município de Carazinho, RS.
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Figura 45 - Situação do Aterro Sanitário de Carazinho, RS em 2013.

108

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 46.
Figura 46 - 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, a vida útil da célula licenciada já se esgotou, uma vez 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.
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 47 apresenta uma seção aparente do sistema de drenagem de gases.
Figura 47 - 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
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 48).
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Figura 48 - 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 49). 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.
Figura 49 - Sistema de tratamento do lixiviado do Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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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 50
apresenta a localização dos piezômetros.
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Figura 50 - 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 7 apresenta os parâmetros a serem analisados e a frequência de amostragem
de acordo com a LO.
Quadro 7 - 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

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

DBO5

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

DQO

Mensal

Mensal

Semestral

Semestral

Semestral

Semestral

Fósforo Total
Nitrogênio
Kjedhal
Sólidos
sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Coliformes
fecais
Coliformes
totais

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

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
realizadas pelo Laboratório GREEN LAB – Análises Químicas e Toxicológicas. A partir dos
documentos apresentados pelo laboratório, foram elaboradas tabelas (Tabela 13 a Tabela 20)
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 testemunho, a fim de
analisar prováveis alterações na qualidade da água do lençol freático decorrente do aterro
sanitário.
Tabela 13 - 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

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
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Parâmetro
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade

LQ

P01

05/03/2012
Piezômetros
P02
P03

P04

M

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

P01

31/08/2012
Piezômetros
P02
P03

P04

M

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

M: Método de Referência

Fonte: Antoniolli & Becker Consultoria LTDA Ltda., 2015.

Tabela 15 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 22/02/2013 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
Parâmetro

Unidade

LQ

M
P01

22/02/2013
Piezômetros
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

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
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Parâmetro
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade

LQ

P01

22/02/2013
Piezômetros
P02
P03

P04

M

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

Parâmetro

Unidade

LQ

M
P01

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

25/07/2013
Piezômetros
P02
P03

P04

mg
DBO5/L
mg O2/L
mg P/L
mg
NH3N/L

2,00

1

< 2,00

7,00

3,00

< 2,00

6,00
0,011

9
105

< 6,00
0,004

24,90
0,064

8,69
0,067

39,6
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 17 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 22/11/2013 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
22/11/2013
Parâmetro
Unidade
LQ
M
Piezômetros
P01
P02
P03
P04
mg
DBO
2,00
1
< 2,00
39,00
3,40
12,8
DBO5/L
DQO
mg O2/L
6,00
9
< 6,00
147
10,80
< 6,00

116

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

Unidade

LQ

M

22/11/2013
Piezômetros
P02
P03
0,116
0,107

P04
0,028

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

P01
0,05

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

Unidade

LQ

M
P01

28/03/2014
Piezômetros
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

Fósforo Total
mg P/L
0,011
105
0,068
Nitrogênio
mg NH3N/L
0,050
110
6,59
Amoniacal
Nitrogênio
mg N/L
0,050
109
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
98
5,26
Sólidos
mL/L
0,10
5
< 0,10
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
mg/L
2,00
27
12,00
Totais
* Não foi possível coletar material devido às condições do poço.

-

0,106

-

0,058

-

-

-

6,23

-

< 0,10

-

14,00

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

Tabela 19 - Resultado das análises químicas da água subterrânea coletada em 30/04/2014 nos
piezômetros P01, P02, P03 e P04.
Parâmetro

Unidade

LQ

M
P01

DBO
DQO

mg
DBO5/L
mg O2/L

30/04/2014
Piezômetros
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
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Parâmetro
Fósforo Total
Nitrogênio
Amoniacal
Nitrogênio
Total Kjeldahl
pH a 25ºC
Sólidos
Sedimentáveis
Sólidos
Suspensos
Totais

Unidade

LQ

M

30/04/2014
Piezômetros
P02
P03
0,064
0,067

P04
0,024

mg P/L
mg
NH3N/L

0,011

105

P01
0,004

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

Unidade

LQ

M
P01

11/03/2015
Piezômetros
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 13 a Tabela 20, há pequena variação
nos valores de DBO, Fósforo e Nitrogênio, quando comparados os valores dos piezômetros
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
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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 nem a interpretação da diferença nos
padrões encontrados nos 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 21.
Tabela 21 - Valores físico-químicos e biológico do líquido percolado bruto e líquido após a
última lagoa de tratamento do Aterro Sanitário de Carazinho, RS.
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 21, 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 51 apresenta a cortina
arbórea existente apenas na entrada do aterro.
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Figura 51 - Cortina vegetal existente na entrada do Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

O aterro sanitário possui uma central de triagem, porém atualmente (abril/2016) a
mesma encontra-se inativa devido às obras de melhoria que estão sendo realizadas no local.
Consequentemente, os catadores estavam realizando a triagem dos materiais na célula de
disposição.
Portanto, as reformas e ampliações já estão em fase de conclusão, devendo a central de
triagem entrar totalmente em operação assim que os equipamentos forem instalados.
A Figura 52, a Figura 53 e a Figura 54, apresentam a estrutura existente, assim como os
equipamentos já instalados na central de triagem até a entrega final deste relatório.
Figura 52 – Central de triagem com ampliações finalizadas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2016.
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Na Figura 53 pode-se verificar que a central de triagem possui piso impermeabilizado
em sua totalidade e canaletas para condução de líquidos percolados.
Figura 53 – Parte interna da Central de Triagem do Aterro Sanitário de Carazinho, RS.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2016.

Figura 54 – Mezanino e esteira sendo instalados na Central de Triagem do Aterro Sanitário.

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2016.
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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. É dever da contratada 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. Essa empresa também é
responsável pelo projeto de ampliação da central de triagem.
Junto ao relatório do prognóstico, foi apresentado um estudo para avaliação das
possibilidades de destinação final para os resíduos sólidos de Carazinho. Neste estudo toma-se
por base duas propostas, sendo a de destinação para aterro privado e a de execução da nova
célula, uma vez que o município já 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. 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. No entanto, para o ano de 2016 está
previsto que os RSU serão destinados à um aterro privado.
Adicionalmente, informa-se que o processo para encerramento da célula de disposição
foi encaminhado à FEPAM em 2015, e em março de 2016 foi realizada a abertura do edital para
contratação de empresa especializada para o transporte dos RSU, assim como para a disposição
final em aterro privado. De acordo com a Prefeitura Municipal de Carazinho, a partir da
definição do destino final dos resíduos sólidos do município, o encerramento da atual célula de
disposição deve ser iniciado.
Por fim, afirma-se que mesmo os RSU de Carazinho sendo encaminhados para
destinação final em aterro privado, a central de triagem localizada no aterro do município
continuará operando, a fim de realizar a triagem dos resíduos recicláveis e consequentemente
reduzir o volume de resíduos destinados ao aterro. Até a entrega final deste relatório a Prefeitura
Municipal de Carazinho não havia definido as condições de operação da mesma, ou seja, se a
operação da central ficaria sob responsabilidade de uma empresa terceirizada ou da prefeitura.
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5.2.3 Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
Segundo Resolução CONAMA nº 358/2005, 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
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
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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
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.
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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.

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 empresa contratada
para o recolhimento, transporte, tratamento e destinação final dos RSS, obedecendo às regras
da ABNT, de acordo com a periodicidade e o volume a ser coletado.

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.
De acordo com dados obtidos no contrato nº 019/14 entre a empresa e a Prefeitura
Municipal de Carazinho, a contratada realiza, quinzenalmente, a coleta dos resíduos de serviço
de saúde proveniente de 16 pontos. Na Tabela 22 é apresentada a relação dos pontos de coleta,
assim como o grupo conforme a sua classificação e o volume coletado.
A média mensal de RSS coletados é de 4.600 L, de acordo com o volume estipulado
em contrato (Tabela 22), ressaltando que o volume foi elaborado através de um levantamento
realizado antes da sua formalização, podendo desta forma haver disparidade no volume quando
realizado a coleta.
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, é totalizado em R$3.920,00 mensais, sendo que o excedente à litragem máxima
ora contratada é objeto de cobrança extra, proporcional ao valor estipulado no contrato 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.
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Tabela 22 - 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
Ponto de Coleta de
total (litros) coletado quinzenalmente
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

X

X

100

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

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.

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;
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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.

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 55 apresenta o contêiner disponibilizado aos geradores para acondicionamento
dos seus resíduos para posterior coleta e disposição no aterro de RSCC.
Figura 55 - Contêiner utilizado para acondicionamento dos RSCC em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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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 56), visto que as licenças dos aterros são apenas para
disposição de resíduo Classe A.
Figura 56 - 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.

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 é realizado
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
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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.
A área de disposição possui cerca, com o intuito de evitar o descarte irregular de outros
tipos de resíduos não autorizados, como pode ser observado na Figura 57 e na Figura 58.
Figura 57 - Aterro de RSCC da empresa Talamini em Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 58 - 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 59 mostra o aterro de RSCC da empresa Todestel.
Figura 59 - 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 nos aterros.
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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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.
A fiscalização/licenciamento da geração e gerenciamento dos resíduos industriais em
empreendimento privados 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.
Para embasamento com dados e informações acerca destes resíduos na elaboração do
PMSB de Carazinho, buscou-se levantar inicialmente as empresas, potenciais geradores de
Carazinho, cadastradas junto ao órgão ambiental municipal. Porém, frente a dificuldade de se
realizar este levantamento nos cadastros existentes no DEMA, referente a quantidade de
resíduos gerados pelas indústrias cadastradas, principalmente em decorrência das diversas
unidades de medidas (sacos, tambores, latas, etc.) utilizadas nos Manifestos de Transportes,
optou-se pela realização de contato com as indústrias que realizam a coleta de resíduos
industriais no município.
Desta forma, foram identificadas quatro empresas principais que realizam coleta e
destinação dos resíduos industriais das empresas de Carazinho. Foram feitos contatos com essas
empresas a fim de se obter dados sobre a geração de resíduos industriais. No entanto, apenas
uma delas forneceu dados referente às quantidades e tipos de resíduos coletados no município.
A empresa que retornou com informações é responsável pela coleta, transporte e
disposição final de 12 empresas de Carazinho, nos ramos de oficina mecânica, indústria de
móveis, autopeças, alimentícia e do SENAI. Segundo dados da empresa, em 2015 foram
coletados 14,0 m³ de resíduo Classe I, e 0,2 m³ de resíduo Classe II. A empresa também
informou que realiza o coprocessamento dos resíduos com propriedades combustíveis e que
todos os demais são direcionados a aterro classe I e classe II, conforme suas características.
Com estas informações tem-se apenas um breve e preliminar diagnóstico da geração de
resíduos industriais em Carazinho, sendo que para subsidiar estudos futuros seria interessante
a aplicação de planilhas de geração padronizadas, principalmente em se tratando dos volumes
gerados, a serem apresentadas ao órgão ambiental municipal.

5.2.6 Resíduos com logística reversa obrigatória
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
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e a restituição dos resíduos sólidos, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.
Conforme disposto no art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010, são obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de
resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Neste item são apresentadas as formas de participação do Poder Público na logística
reversa em Carazinho, assim como os pontos de coleta existentes no município. Salienta-se que
os custos que o município possui são limitados aos programas de educação ambiental, a
divulgação das campanhas e a disponibilização de local para realização das coletas.

5.2.6.1 Embalagens de agrotóxicos
Estes materiais obedecem a logística reversa, de maneira que após seu uso as
embalagens vazias são devolvidas em um ponto autorizado de coleta, para sua correta
destinação final, uma vez que segundo dados da Prefeitura Municipal de Carazinho, após o uso
as embalagens vazias de agrotóxicos são devolvidas pelos agricultores às lojas agropecuárias e
as mesmas as encaminham aos fabricantes.

5.2.6.2 Lâmpadas fluorescentes
Foi assinado no dia 27 de novembro de 2014 com extrato publicado no Diário Oficial
da União (DOU) no dia 12 de março de 2015, o Acordo Setorial para implantação do Sistema
de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista.
Seu objetivo é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de
forma ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos (SINIR, 2015).
Segundo o acordo, caberá aos fabricantes e importadores das lâmpadas, signatários do
presente Acordo Setorial, repassar à entidade gestora os recursos necessários à implantação e
operação do sistema, para o cumprimento de seus objetivos nos termos definidos neste acordo
setorial.
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De acordo com o Anexo I do Acordo Setorial, o município de Carazinho deverá possuir
até 2020 um ponto de entrega fixo contendo dois recipientes para o recebimento de lâmpadas
objeto deste acordo, salientando que não são objetos do presente Acordo Setorial as lâmpadas
LED, incandescentes e halógenas, bem como as embalagens vazias das lâmpadas descartadas.
Esses pontos de entrega podem ser lojas, fábricas, praças públicas, etc.
Atualmente alguns estabelecimentos do município que comercializam lâmpadas
recebem estes produtos após seu esgotamento energético.

5.2.6.3 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 60 apresenta o coletor
utilizado para o armazenamento das pilhas e baterias.
Figura 60 - Recipiente utilizado para coleta de pilhas e baterias no município de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

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.
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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 300 kg de pilhas e
baterias para uma filial da transportadora GM&C Logística e Transportes Ltda., localizada em
Porto Alegre.

5.2.6.4 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes
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 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 61 apresenta o folder de divulgação da campanha realizada já em 2016.
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Figura 61 - Folder de divulgação da 3ª Coleta de Lixo Eletrônico de 2015 em Carazinho, RS.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Carazinho, 2016.

5.2.6.5 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.
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5.2.6.6 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 de doenças. A Figura 62 apresenta o
acondicionamento dos pneus.
Figura 62 - Armazenamento de pneus no Centro de Coleta de Pneus de Carazinho, RS.

Fonte: Departamento de Meio Ambiente, 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
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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 8.
Quadro 8 - 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 foi 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 com eventuais programas de
estimulação da população para destinação correta de pneus.

5.2.7 Resíduos volumosos
Segundo a NBR 15.112/2004, os resíduos volumosos são resíduos constituídos
basicamente por material volumoso não removidos pela coleta pública municipal, como móveis
e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e
outros assemelhados, não provenientes de processos industriais.
Quanto aos equipamentos domésticos inutilizados, a Prefetura Municipal de Carazinho
realiza campanhas de coleta de três a quatro vezes por ano, conforme mencionado
anteriormente. Já os móveis, de acordo com informações obtidas junto à Prefeitura Municipal
de Carazinho, os moradores são orientados a desmontá-los, podendo assim ser utilizada a
madeira. Os demais materiais como plásticos e espumas, devem ser descartados nas lixeiras
destinadas à coleta dos RSU.
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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 63 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 64.
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 de
a coleta ser realizada apenas uma vez por semana, muitas vezes o caminhão está
sobrecarregado, o que acaba causando a queda dos resíduos, 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 seu acúmulo durante a semana inteira, as lixeiras atingem a sua
capacidade (Figura 65) e os moradores acabam acondicionando os resíduos no chão.
Figura 63 - Caminhão caçamba utilizado no transporte dos resíduos domiciliares gerados na
área rural do município de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 64 - Registro fotográfico da lixeira de metal instalada nos distritos de Carazinho para o
acondicionamento dos resíduos.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 65 - Lixeira na área rural de Carazinho com a capacidade máxima de armazenamento.

Fonte: PMSB, 2015.
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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.

5.4 Programas de educação ambiental desenvolvidos pelo
Departamento de Meio Ambiente
Segundo informações repassadas pelo Departamento de Meio Ambiente, a Prefeitura
Municipal de Carazinho conta com um técnico específico para a realização de campanhas de
educação ambiental no município. As atividades e palestras são realizadas nas escolas e demais
entidades sempre que solicitado pelas mesmas em datas comemorativas como, por exemplo, na
semana do meio ambiente, onde são realizadas gincanas ecológicas envolvendo toda a
população do município.

5.5 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.

5.5.1 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 66 a Figura 77).
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Figura 66 - Descarte irregular de resíduos na Rua Bernardo Paz, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 67 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Vargas, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 68 - Descarte irregular de resíduos sólidos e queima na rua Bernardo Paz, Carazinho,RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 69 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Centro, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 70 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Conceição, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 71 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Fey, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 72 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Glória, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 73 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Laranjal, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 74 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro Santa Terezinha, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 75 - Descarte irregular de resíduos sólidos no Bairro São Jorge, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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Figura 76 - Disposição irregular de resíduos de poda e móveis na Av. Pátria, Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.

Figura 77 - Disposição irregular de resíduos da construção civil em bairro de Carazinho, RS.

Fonte: PMSB, 2015.
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5.6 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 9.
Quadro 9 - Síntese dos problemas identificados no serviço de limpeza e manejo dos RSU em
Carazinho, RS.
Atividade/Local

Falhas/Problemas Identificados
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

Acondicionamento
dos resíduos Contêineres

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
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.
Ausência de impermeabilização e canaletas em sua totalidade na Central de
Triagem.
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Atividade/Local
Disposição

Catadores

Acondicionamento

Acondicionamento

Falhas/Problemas Identificados
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
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
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.

5.7 Análise financeira – receitas e despesas
Os dados dos relatórios de despesas e receitas, fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Carazinho, estão sumarizados na Tabela 23.

Tabela 23 - 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

2015

3.935.020,08

3.756.591,38

2.495.432,42

Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho, 2015.

O valor a ser arrecadado apresentado na Tabela 23 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.
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A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo obedecerá ao exposto na Tabela 24,
incidindo os valores sobre o metro quadrado de área construída e metragem linear de testada de
terreno, na respectiva Zona Fiscal.
Tabela 24 - 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).

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 78 apresenta as despesas, o valor a ser arrecado e o valor arrecado com a taxa
de lixo no período de 2011 a 2015.
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Figura 78 – Análise financeira RSU (2011 a 2015).
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Fonte: Prefeitura Municipal de Carazinho (adaptado).

A partir da Tabela 23 e da Figura 78 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, 2014 e 2015, 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, R$109.309.65 em 2014 e R$178.428,70
em 2015.
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, devendo ser revisada a metodologia aplicada para a cobrança da coleta de lixo.
Devido aos registros de inadimplências, os anos de 2011 a 2015 ficaram com saldo
negativo de R$1.523.288,47, R$934.255,40, R$551.524,31, R$845.170,24 e R$1.439.587,66,
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 25.
Tabela 25 - 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
Caroldo Prestação
269/2011
de Serviços Ltda.

Varrição manual
Capina e roçada
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R$44,14/km

R$27.808,20

R$333.698,40

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

R$173.537,76

Nº do
Serviço Prestado
Contrato
Pintura de meiofio
Engesa Engenharia
Coleta e
e Saneamento
004/2012
transporte do
Ambiental Ltda.
resíduo comum
Acompanhamento
Antoniolli &
na operação do
Becker Consultoria 005/2011 Aterro Sanitário e
Ltda.
Unidade de
Triagem
Atender as
Nei Coleta e
exigências da
Industrialização de 139/2013
Licença de
Lixo Ltda.
Operação do
aterro
Serviço de coleta,
transporte e
Stericycle Gestão
019/2014 destinação final
Ambiental Ltda.
de resíduos de
saúde

Custo
Unitário

Custo
Mensal

Custo Anual

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

Empresa

TOTAL

R$183.595,92 R$2.203.151,04

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

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 com o IPTU. De acordo com a Lei Municipal nº 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 cada
edificação, em quantidades de URMs. O valor da URM, para o Exercício de 2015, foi fixado
em R$3,28 (três reais e vinte e oito centavos) (Lei nº 5.762, de 16 de dezembro de 2014).
Conforme apresentado na Tabela 26 pode-se concluir que o valor cobrado por m² de
área construída assemelha-se ao valor cobrado em Carazinho, sendo distinto apenas pelo fato
de que no município de Erechim não há valor mínimo a ser cobrado.
Tabela 26 - Taxa de coleta de lixo anual, por metro quadrado (m²), aplicado no município de
Erechim/RS.
Valor em URMs por m2 de
Valor em R$ por m2 de área
Edificação
área construída
construída
Imóvel Residencial

0,50

R$1,64

Imóvel Comercial, com destino
comercial e de prestação de
serviços

0,50

R$1,64
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Edificação

Valor em URMs por m2 de
área construída

Valor em R$ por m2 de área
construída

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 Municipal de Erechim nº 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 e a boa gestão dos serviços
prestados.
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6 DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
6.1 Identificação dos geradores que estão sujeitos à elaboração de
planos específicos obrigatórios
De acordo com o Art. 20 da Lei nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I
do art. 13, ou seja: os geradores de resíduos dos serviços públicos de saneamento básico,
excetuados os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana, originários da varrição,
limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; os geradores de
resíduos industriais (nos processos produtivos e instalações industriais); os geradores de
serviços de saúde e os geradores de resíduos de mineração (gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minério).
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza,
composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder
público municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV - os responsáveis pela geração de resíduos de serviços de transportes: os originários
de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de
fronteira;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente
do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Cabe ao Departamento de Meio Ambiente (DEMA) a cobrança pelo Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) aos geradores sujeitos à elaboração, assim como
a orientação quanto aos procedimentos relativos aos PGRS e penalidades aplicáveis pelo seu
não cumprimento.
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6.2 Perspectivas para a gestão consorciada com municípios da
região
A implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros municípios
poderá permitir benefícios como a redução de custos, fortalecer a capacidade administrativa,
econômica e social dos municípios associados, possibilitando a prestação regionalizada dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos com a qualidade necessária, além de
ser priorizada no acesso aos recursos da União.
A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico, define no Art. 3º a gestão associada como uma associação voluntária de
entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art.
241 da Constituição Federal.
No Art. 14º da mesma lei, a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
básico é caracterizada por:
I - um único prestador do serviço para vários municípios, contíguos ou não;
II - uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de sua
remuneração;
III - compatibilidade de planejamento.
Os municípios que poderiam fazer parte de uma gestão consorciada com o município de
Carazinho, se considerado a divisa territorial seriam: Chapada, Almirante Tamandaré do Sul,
Coqueiros do Sul, Passo Fundo, Santo Antônio do Planalto, Não Me Toque, Colorado, Saldanha
Marinho e Santa Bárbara do Sul.
No Quadro 10 tem-se a distância dos municípios em relação à Carazinho, a população
urbana de acordo com o censo IBGE 2010 e a média de resíduos gerados por município,
calculada com base na seguinte classificação também fornecida pelo IBGE (2010):
 Cidade pequena - até 50.000 habitantes - 0,4 Kg de resíduos gerados por dia;
 Cidade média - até 500.000 habitantes - 0,6 Kg de resíduos por dia;
 Cidade grande - acima de 500.000 habitantes - 0,8 Kg de resíduos por dia.
Entretanto, sabe-se que cada município apresenta suas peculiaridades quanto à dinâmica
econômica e social como também quanto a suas características físicas e naturais. Portanto, para
que seja viável a formação de um consórcio, recomenda-se que seja feito um estudo específico
de viabilidade técnica, econômica e financeira para a gestão associada entre o município de
Carazinho e os municípios limítrofes.
Quadro 10 – Características dos municípios limítrofes de Carazinho, RS.
Município

População urbana

Distância (Km)

Geração de resíduos
(Kg/dia)

Chapada

9.377

48

3.750,8

Almirante Tamandaré
do Sul

2.062

29

824,8
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Município

População urbana

Distância (Km)

Geração de resíduos
(Kg/dia)

Coqueiros do Sul

2.457

30

982,8

Passo Fundo

196.739

47

118.043,4

Santo Antônio do
Planalto

1.987

21

794,8

Não Me Toque

18.894

24

7.557,6

Colorado

3.550

46

1.420

Saldanha Marinho

2.869

37

1.147,6

Santa Bárbara do Sul

8.829

59

3.531,6

Fonte: IBGE (2010).

6.3 Participação da Prefeitura Municipal na coleta seletiva e na
logística reversa
É de responsabilidade do Município proceder a coleta seletiva dos resíduos sólidos,
definir setores e roteiros de coleta, pré-dimensionar as instalações, equipamentos e equipes
necessárias, e demais procedimentos operacionais específicos. Previamente ao início da coleta
seletiva a Prefeitura deverá identificar os receptores de cada parcela de resíduos secos
(plásticos, alumínio, papel e papelão) e comprovar sua destinação por meio de contratos ou
parcerias com setor privado ou outros municípios.
O Município deve, ainda, estimular a formação e a capacitação de cooperativas e
associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis, contribuindo para a sua instalação com
a adequada infraestrutura, veículos e equipamentos para que os serviços previstos sejam
prestados adequadamente, além de contratar cooperativas e associações de catadores para a
prestação dos serviços de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos
recicláveis e reutilizáveis e orgânicos, mediante permissão total ou parcial da atividade.
Quanto às responsabilidades na implementação do sistema de Logística Reversa, o Art.
33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) define que:
 Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou
distribuidores, dos produtos e das embalagens objeto de logística reversa (obrigatória quando
implementada).
 Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos
importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos.
 Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos
produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a
disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do
SISNAMA e pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Já a Prefeitura Municipal de Carazinho poderá vir a participar da implementação da
logística reversa no município através da:
 Articulação, coordenação, promoção e supervisão de programas de educação
ambiental.
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 Articulação com os fabricantes no sentido de implantar o sistema de logística reversa,
bem como difundir tais programas.
 Manutenção do sistema de logística reversa implementado em entidades e/ou
instituições públicas.
 Treinamento, orientação e conscientização dos comerciantes e da população quanto ao
funcionamento do programa de logística reversa, bem como sobre os riscos ambientais e
sanitários do descarte inadequado. Garantindo a continuidade e permanência do processo
educativo.
 Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por parte dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tanto para os resíduos com logística
reversa obrigatória por lei quanto para aqueles sem obrigatoriedade expressa, pautando-se na
responsabilidade compartilhada.

6.4 Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Deverão ser considerados os investimentos que serão necessários para atingir as metas,
entre eles a universalização e a integralização da oferta dos serviços, contemplando aspectos
como os investimentos em infraestrutura física, equipamentos de manejo, capacidade
administrativa, entre outros.
Deve-se levar em consideração o planejamento destes investimentos no tempo, sua
depreciação e amortização, segundo o crescimento presumido da geração, assim como a
consideração em específico dos custos divisíveis (como os da coleta e manejo dos resíduos
domiciliares) e dos custos indivisíveis (como os da varrição e capina, por exemplo).
Além disso, nos cálculos dos custos da prestação dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, deverá ser considerada a ocorrência de custos por oferta de serviços
não considerados como serviços públicos, como a coleta e tratamento de resíduos sólidos da
construção civil.
A avaliação dos custos com a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos deverá atentar não só para os custos referentes às melhorias propostas, mas
também para os custos atualmente vigentes na prestação de tais serviços. Porém, considerando
que as ações propostas neste PGIRS visam melhorias e, por vezes, alterações na forma de
prestação dos serviços, deverá ser realizado acompanhamento continuado dos custos referentes
à prestação dos serviços, iniciando juntamente com a implantação do PGIRS.
Estimativas dos investimentos em infraestruturas, estudos, equipes técnicas e
equipamentos necessários para atingir as metas e ações previstas nos cenários propostos neste
plano, são apresentados no item “Análise Econômica Financeira”. Estas estimativas podem ser
utilizadas como ponto de partida para planejar investimentos futuros, buscando diluir os
mesmos ao longo do tempo nas possíveis taxas de cobrança pela prestação dos serviços.
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6.5 Formas de cobrança pelo serviço de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos
O sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos deve estar em conformidade com as diretrizes da Lei Federal de
Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), que determina a recuperação dos custos incorridos
na prestação do serviço, em regime de eficiência, bem como a geração dos recursos necessários
à realização dos investimentos previstos em metas e ações.
Neste sentido, o Art. 35 da Política Nacional de Saneamento Básico, estabelece que as
taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e
poderão considerar:
I.
II.
III.

O nível de renda da população da área atendida.
As características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.
O peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.

Com isto, é possível propor que a taxa de coleta de lixo do município de Carazinho seja
calculada com base no custo total anual do serviço de coleta dos resíduos domiciliares, uso e
localização do imóvel.
As variáveis definidas nesta equação deverão ser estabelecidas a partir de um estudo
específico. Além disso, deverão ser consideradas isenções a usuários carentes, através de
comprovação pré-estabelecida.
Recomenda-se que a prefeitura reavalie os valores das taxas e tarifas praticados a cada
ano e faça o reajuste observando o intervalo mínimo de 12 meses, conforme prevê o Decreto n°
7.217/2010 que regulamenta a Lei n° 11.445/2007.
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, Art. 29, poderão ser adotados subsídios tarifários
e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou
escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
Entretanto, o Poder Público deverá realizar um estudo para a definição dos coeficientes
previstos no modelo, bem como considerar a capacidade de pagamento dos moradores (para
fins de avaliar a necessidade de instituição de tarifas e taxas sociais). Assim, a taxa seria devida
anualmente e calculada em função da produção de resíduos do imóvel, expressando-se em
múltiplos de um valor de referência apurado de acordo com índices que refletirão a
diferenciação do custo do serviço conforme o bairro em que se localiza o imóvel e a utilização
a que este se destina. Para isto, levaria em consideração: o custo total anual do serviço de coleta
dos resíduos domiciliares; o número de inscrições imobiliárias por destinação e por grupos de
bairros que apresentem as mesmas características em termos de custos operacionais e de
produção de resíduos por unidade imobiliária.
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O valor da taxa a ser cobrada poderá assumir o formato da equação apresentada abaixo,
sendo proposto diferenciadamente para cada imóvel:
𝑇𝐴𝑋𝐴 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝐺𝐵 ∗ 𝐶𝑈𝐼
Onde:
VR = Valor de referência (a ser definido com base nos custos mensais com a prestação dos
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos);
CGB = Coeficiente por grupo social e/ou bairro (diferenciado, devido à forma de prestação dos
serviços (contêineres ou porta-a-porta), padrão de construção do imóvel (baixo, médio ou alto)
e quantidade de serviços prestados (capina, roçada, poda, etc.);
CUI = Coeficiente por utilização do imóvel (comercial, residencial, industrial, etc.).
A definição dos valores referentes aos coeficientes depende de dados a serem obtidos
após implantação das ações do PMSB e definição da opção da forma de gerenciamento do eixo.
Alguns valores estimados serão propostos no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
apresentado em relatório técnico à parte, em volume único.

6.6 Áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada
A seleção de uma área para implantação de aterro sanitário para disposição final de
resíduos sólidos domiciliares deve atender, no mínimo, aos critérios técnicos impostos pelas
normas da ABNT (NBR 13.896/1997) e pela legislação federal, estadual e municipal (quando
houver).
As condições e restrições previstas na NBR 13.896/1997, assim como os aspectos
técnicos da legislação atualmente em vigor, estão consideradas nos critérios listados no Quadro
11. A partir dos critérios apresentados no Quadro 11 foi elaborado um mapa identificando áreas
favoráveis para a instalação de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos no município de
Carazinho (Figura 79).
A definição do local para se implantar aterro sanitário deve ser realizada após uma
análise individual de cada área pré-selecionada, com relação a cada um dos diversos critérios
apresentados, sendo definido pela área que atende ao maior número de critérios, dando-se
ênfase aos critérios de maior prioridade.
Quadro 11 – Critérios técnicos para seleção de uma área para disposição final de resíduos
sólidos domiciliares.
Critérios

Observações

Uso do solo

As áreas têm que se localizar numa região onde o uso do solo seja rural
(agrícola) ou industrial e fora de qualquer Unidade de Conservação
Ambiental.
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Critérios

Observações

Proximidade a cursos
d’água relevantes

As áreas não podem se situar a menos de 200m de corpos d’água
relevantes, tais como, rios, lagos, lagoas e oceano. Também não
poderão estar a menos de 50m de qualquer corpo d’água, inclusive
valas de drenagem que pertençam ao sistema de drenagem municipal
ou estadual.

Proximidade a núcleos
residenciais urbanos

Deve ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos
populacionais, recomendando-se que esta distância seja superior a
500m.

Proximidade a aeroportos

As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou aeródromos e
devem respeitar a legislação em vigor.

Distância do lençol
freático

As distâncias mínimas recomendadas pelas normas federais e estaduais
são as seguintes:
• para aterros com impermeabilização inferior através de manta
plástica sintética, a distância do lençol freático à manta não poderá ser
inferior a 1,5m;
• para aterros com impermeabilização inferior através de camada de
argila, a distância do lençol freático à camada impermeabilizante não
poderá ser inferior a 2,5m e a camada impermeabilizante deverá ter um
coeficiente de permeabilidade menor que 10-6cm/s.

Permeabilidade do solo
natural

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa
impermeabilidade natural, com vistas a reduzir as possibilidades de
contaminação do aquífero. As áreas selecionadas devem ter
características argilosas e jamais deverão ser arenosas.

Extensão da bacia de
drenagem

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de modo a
evitar o ingresso de grandes volumes de água de chuva na área do
aterro.

Facilidade de acesso a
veículos pesados

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem
rampas íngremes e sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o
desgaste dos veículos coletores e permitir seu livre acesso ao local de
vazamento mesmo na época de chuvas muito intensas.

Disponibilidade de
material de cobertura

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a
jazidas de material de cobertura, de modo a assegurar a permanente
cobertura do lixo a baixo custo.

Fonte: Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (2001).
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Figura 79 – Mapa da aptidão para possível implantação de aterro sanitário no território do município de Carazinho, RS.
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6.7 Critérios de escolha da área de disposição de resíduos inertes
Segundo a norma ABNT NBR 10.004, os resíduos são classificados em:
A) Resíduos Classe I – Perigosos;
B) Resíduos Classe II – Não perigosos;
a. Resíduos Classe II A – Não inertes.
b. Resíduos Classe II B – Inertes.
São considerados como Resíduos Classe II B – Inertes, quaisquer resíduos que, quando
amostrados de forma representativa e submetida a um contato estático ou dinâmico com água
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme teste de solubilização, não tiverem
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade de água, executando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor.
Desta forma, apresentaremos os critérios de escolha da área de disposição dos resíduos
inertes gerados na construção civil, que são aqueles classificados pela Resolução Conama
307/2002 como Classe A.
De acordo com Art. 3º da Resolução Conama 307/2002, os resíduos 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, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos
urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas protegidas
por Lei (CONAMA 307, 2002).
Logo, os Resíduos Classe A deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados ao aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes. O
aterro de resíduos da construção civil é área tecnicamente adequada, devidamente licenciada
pelo órgão ambiental competente, onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da
construção civil classe A, conforme classificação da Resolução Conama 307/2002, e resíduos
inertes no solo, visando a reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso
futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para
confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.
Os aterros deverão atender as condições estabelecidas na NBR 15.113 para implantação,
projeto e operação, enfatizando-se a necessidade de “Plano de Controle e Monitoramento”,
“Plano de inspeção e manutenção” e “Plano de Manutenção da Área de reservação ou de
encerramento do aterro e uso futuro da área”.
Em conformidade com a NBR 15.113/2004, o local utilizado para a implantação de
aterros de resíduos da construção civil classe A e resíduos inertes deve ser tal que:
a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado;
b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada;
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c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental.
Para a avaliação da adequabilidade de um local a estes critérios, os seguintes aspectos
devem ser observados:
a) geologia e tipos de solos existentes;
b) hidrologia;
c) passivo ambiental;
d) vegetação;
e) vias de acesso;
f) área e volume disponíveis e vida útil;
g) distância de núcleos populacionais.
Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, em áreas de
transbordo e triagem ou em área de triagem estabelecida no próprio aterro, de modo que nele
sejam dispostos apenas os resíduos de construção civil classe A ou resíduos inertes. Os resíduos
de construção civil das classes B, C ou D devem ser encaminhados à destinação adequada.
Salienta-se que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis
pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e
estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos.

6.8 Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza e manejo
de resíduos sólidos
O Poder Público Municipal poderá vir a realizar ações de educação ambiental e
sensibilização voltadas à questão dos resíduos sólidos, para a minimização da dispersão de
resíduos sólidos nas vias e passeios públicos. Campanhas efetivas e continuadas capazes de
promover a mudança nos hábitos dos moradores promovendo o princípio dos 3R (Redução,
Reutilização e Reciclagem). Também a sensibilização do consumidor quanto à disposição
ambientalmente adequada dos produtos contemplados na logística reversa, enfatizando na
divulgação das campanhas de coleta que são realizadas no município.
Em parceria com empresas privadas, o Poder Público Municipal poderá vir a implantar
pontos de entrega voluntária de resíduos recicláveis, de resíduos eletroeletrônicos, de óleos de
fritura exauridos, de pneumáticos inservíveis, de resíduos de poda, e de resíduos de pequenas
reformas de construções e assemelhados.
Para tanto, devem ser consideradas as condições exigidas pela NBR 11.174/1990 e a
NBR 12.235/1992, as quais apontam os seguintes critérios:
 O acondicionamento de resíduos perigosos e resíduos não perigosos em pontos de
entrega voluntária, como forma temporária de espera para reciclagem, recuperação, tratamento
e/ou disposição final, pode ser realizado em contêineres, tambores, tanques e/ou a granel.
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 O local de armazenamento deve ser coberto, com sistema de retenção de sólidos,
sistema de impermeabilização da base do local de armazenamento. No caso de armazenamento
em contêineres, tanques e/ou tambores, devem-se prever medidas para contenção de
vazamentos acidentais.
 Uma instalação de armazenamento deve ser operada e mantida de forma a minimizar
a possibilidade de incêndio ou outra ocorrência que possa constituir ameaça à saúde humana ou
ao meio ambiente.
 Os resíduos devem ser armazenados de maneira a não possibilitar a alteração de sua
classificação e de forma que sejam minimizados os riscos de danos ambientais.
 Devem ser indicados os locais de armazenamento, com sinalização, isolamento e
definição dos resíduos compatíveis para o acondicionamento adequado.
 Os resíduos das classes II (inertes e não inertes), não devem ser armazenados
juntamente com resíduos classe I, em face de a possibilidade da mistura resultante ser
caracterizada como resíduo perigoso.
 Devem ser registradas as quantidades totais de entrada e de saída no período e o
estoque resultante.
De acordo com a NBR 12.235/1992, para o armazenamento de resíduos sólidos
perigosos em contêineres, tambores, tanques e/ou a granel, devem ser adotadas as condições
abaixo descritas.
 Armazenamento de contêineres e/ou tambores: os contêineres e/ou tambores devem
ser armazenados, preferencialmente, em áreas cobertas, bem ventiladas, e os recipientes são
colocados sobre base de concreto ou outro material que impeça a lixiviação e percolação de
substâncias para o solo e águas subterrâneas. A área deve possuir, ainda, um sistema de
drenagem e captação de líquidos contaminados para que sejam posteriormente tratados. Os
contêineres e/ou tambores devem ser devidamente rotulados de modo a possibilitar uma rápida
identificação dos resíduos armazenados. A disposição dos recipientes na área de
armazenamento deve seguir as recomendações para a segregação de resíduos de forma a
prevenir reações violentas por ocasião de vazamentos ou, ainda, que substâncias corrosivas
possam atingir recipientes íntegros. Em alguns casos é necessário o revestimento dos
recipientes de forma a torná-los mais resistentes ao ataque dos resíduos armazenados.
 Armazenamento em tanques: os tanques podem ser utilizados para o armazenamento
de resíduos líquidos/fluidos, à espera do tratamento, da incineração ou da recuperação de
determinados componentes do resíduo, o que muitas vezes ocorre em caráter temporário.
Quanto à instalação e manutenção, os tanques de superfície são menos problemáticos do que os
enterrados, onde a detecção de falhas, rupturas ou vazamentos é mais difícil. O uso de um
tanque enterrado ou semienterrado é desaconselhável em face da possibilidade de vazamento e
contaminação das águas subterrâneas. Dependendo do tipo de resíduo líquido, o seu
armazenamento em tanques também pode necessitar de vários equipamentos acessórios como:
abafador de faísca, corta-chama, respiradores de pressão e vácuo, válvula de alívio para
conservação de calor, válvula de segurança interna, aterramento, sistema de contenção, etc.
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 Armazenamento a granel: o armazenamento de resíduos sólidos perigosos, a granel,
deve ser feito em construções fechadas e devidamente impermeabilizadas. É aceitável o
armazenamento em montes sobre o solo, em grandes quantidades, desde que devidamente
autorizado pelo órgão de controle ambiental. Na escolha do tipo de armazenamento, algumas
características dos resíduos devem ser consideradas, assim como: densidade, umidade, tamanho
da partícula, ângulo de repouso, ângulo de deslizamento, temperatura, pressões diferenciais,
propriedades de abrasão e coesão, ponto de fusão do material e higroscopicidade. Devido às
características de corrosividade de determinados resíduos, o depósito deve ser construído de
material e/ou revestimento adequados. O armazenamento de resíduos em montes pode ser feito
dentro de edificações ou fora delas, com uma cobertura adequada, para controlar a possível
dispersão pelo vento, e sobre uma base devidamente impermeabilizada.

6.9 Procedimentos operacionais a serem adotados nos serviços
públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos
Este item objetiva a definição dos procedimentos operacionais e as especificações
mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza e manejo dos resíduos sólidos.

6.9.1 Resíduos domiciliares
 Acondicionamento
O acondicionamento deverá ser realizado de forma sanitariamente adequada,
compatível com o tipo, quantidade dos resíduos sólidos e, principalmente, com as formas de
coleta. O adequado acondicionamento destes resíduos propicia maior eficiência no
procedimento de coleta e transporte, com o aumento da produtividade dos coletores, minimiza
os riscos de acidentes, de proliferação de vetores de doenças e dos impactos visuais e olfativos.
Destaca-se que o acondicionamento adequado dos resíduos sólidos domiciliares,
comerciais e de prestadores de serviço compete ao gerador, e as atribuições de fiscalização,
regulamentação e educação, à administração pública.
Deste modo, os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço
devem ser acondicionados em sacos plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100L ou
40 kg, respeitando os padrões estabelecidos nas NBRs 9190/1993 e 9191/2002 da ABNT, bem
como serem dispostos em lixeiras ou abrigos de resíduos.
Nos locais onde ocorre grande concentração de pessoas e, consequentemente, grande
geração de resíduos, tais como condomínios, edifícios, centros comerciais, estabelecimentos
comerciais, supermercados, indústrias, shoppings e outros, poderão ser adotados contêineres
basculantes de maior capacidade, superior a 100L. Salienta-se que os mesmos deverão
apresentar identificação de quais resíduos podem ser acondicionados, para que não haja
equívocos no momento do descarte.
Com relação aos coletores públicos, estes devem possibilitar a separação dos resíduos
em secos (recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e rejeitos), apresentar identificação clara de
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quais tipos de resíduos podem ser acondicionados e seguir uma padronização que facilite a
coleta (preferencialmente com capacidade de 50L).
 Coleta e Transporte
Para a coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores
de serviço existem diversos tipos de veículos. Porém, predominam basicamente os veículos
coletores com carrocerias sem compactador e carrocerias com compactador.
Apesar do custo de aquisição e manutenção ser mais elevado com o caminhão
compactador, este deve ser priorizado sempre que possível, visto que o volume de
armazenagem é muito maior, o que evita fazer várias viagens ao local de disposição dos
resíduos, e a estanqueidade do resíduo é total evitando sua visualização, queda e espalhamento.
Destaca-se que os veículos de coleta devem ter condições satisfatórias de uso, ou seja,
não podem causar prejuízos à segurança e eficiência da coleta. Neste sentido, devem ser
realizadas manutenções preventivas e periódicas nos veículos de coleta. É importante garantir
a disponibilidade de veículos coletores adequados para a coleta em condições e quantidade
suficiente para atender a demanda. Assim, o prestador de serviço de coleta deve prever a
verificação periódica das condições e demanda, bem como adquirir veículos novos conforme a
necessidade avaliada.
Complementarmente ao exposto, a NBR 12.980/1993 da ABNT estabelece como
equipamentos de segurança para veículo coletor os seguintes itens:
 ogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela bateria do
caminhão;
 Duas lanternas traseiras suplementares;
 Estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante;
 Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos sólidos se segurarem;
 Extintor de incêndio extra com capacidade de 10 kg;
 Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da
tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados;
 Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha ré do veículo coletor; e
 Lanterna pisca-pisca giratória para a coleta noturna em vias de grande circulação.
 Disposição Final
Os resíduos orgânicos poderão ser encaminhados para o aterro sanitário ou para usina
de compostagem. Segundo a NBR 8.419/1987, aterro sanitário é uma técnica de disposição de
resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde pública e à sua segurança,
minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para
confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível,
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos
menores, se for necessário.
Já os resíduos recicláveis serão encaminhados para unidades de triagem, onde serão
triados em “materiais recuperáveis” e “rejeitos” (materiais não recuperáveis). Sendo os
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materiais recuperáveis comercializados com empresas e indústrias recicladoras implantadas no
município e/ou região, enquanto os rejeitos deverão ser encaminhados para aterro sanitário.
Destaca-se que a unidade de triagem de resíduos poderá ser administrada e operada por
associações e/ou cooperativas de catadores, através de contratação pelo Poder Público.
Segundo o inciso I, artigo 44, do Decreto nº 7.404, que regulamenta a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) existe a possibilidade de dispensa de licitação
para a contratação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis.

6.9.2 Resíduos de serviços de saúde
 Acondicionamento
De acordo com a Anvisa nº 306/2004, a qual dispõe sobre o gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde, o acondicionamento dos resíduos deve ser apropriado, em sacos ou
recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura.
A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração
diária de cada tipo de resíduo. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco
constituído de material resistente à ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR
9191/2000 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu
esvaziamento ou reaproveitamento.
Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura,
ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com
cantos arredondados e ser resistente ao tombamento. Já os recipientes de acondicionamento
existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para vedação.
A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de
coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de
armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos,
cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além
de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada
grupo de resíduos (Anvisa nº 306/2004).
Segundo Anvisa nº 306/2004, a identificação dos sacos de armazenamento e dos
recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência
destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. A identificação para cada
grupo dos resíduos de serviços de saúde (RSS) deverá ser realizada da seguinte forma:
 Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR 7500
da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos.
 Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR
7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.
 Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante
(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da
expressão REJEITO RADIOATIVO.
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 Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR 7500
da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de
RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo.
 Transporte Interno
Conforme Anvisa nº 306/2004, o transporte interno de resíduos deve ser realizado
atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de
roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de
atividades. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes
específicos a cada grupo de resíduos.
Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável,
impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas
arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles
contidos, de acordo com este Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas revestidas
de material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400L de capacidade devem possuir
válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites
de carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do
Ministério do Trabalho e Emprego.
 Coleta e Transporte
A coleta e o transporte dos resíduos de serviço de saúde consistem na remoção dos
resíduos do seu local de armazenamento até a unidade de tratamento ou disposição final. Estes
procedimentos devem ser realizados em conformidade com as normas NBR 7.500, NBR 7.503,
NBR 9.735, NBR 12.810, NBR 13.221, NBR 13.463, NBR 14.652 da ABNT e demais normas
vigentes, garantindo a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos
trabalhadores, da população e do meio ambiente.
O transporte dos resíduos de serviço de saúde deve ser realizado por empresa
especializada e licenciada para a atividade, podendo utilizar diferentes tipos e portes de veículos
para a coleta e transporte, desde que seguindo as exigências da NBR 12.810. A empresa
transportadora deve observar o Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988, e a Portaria
Federal nº 204, de 20 de maio de 1997.
A coleta dos resíduos de serviços de saúde deve ser exclusiva e a intervalos não
superiores a 24h. Esta coleta pode ser realizada em dias alternados, desde que os recipientes
contendo resíduo do Grupo A e restos de preparo de alimentos sejam armazenados à
temperatura máxima de 4°C.
Todas as especificidades e recomendações referentes à coleta externa de resíduos
gerados em estabelecimentos prestadores de serviços de saúde devem ser previstos nos
respectivos PGRSS.
 Tratamento
Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características
dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de
acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente.
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O tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro
estabelecimento, observadas nestes casos, as condições de segurança para o transporte entre o
estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de
serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução
Conama nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância
sanitária e de meio ambiente.
O processo de autoclavagem aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana
de culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando
sob a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos
mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados.
Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na
Resolução Conama nº. 316/2002.
 Disposição Final
Consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los,
obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento ambiental de
acordo com a Resolução Conama nº 237/97.
Compete aos serviços geradores de RSS, a elaboração do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental,
normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações
contidas neste Regulamento.

6.10 Regras para o transporte e definição das responsabilidades
quanto à sua implantação e operacionalização
O Poder Público Municipal será responsável, diretamente ou através de delegação dos
serviços (contratação), pela organização e prestação dos serviços de coleta e transporte de
resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviços, desde que gerados por
pequenos geradores. Assim, a coleta abrangerá os resíduos originários das residências
domiciliares, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, restaurantes e bares,
hotéis, recinto de exposições, estabelecimentos públicos em geral e cemitério, excluindo os
restos de exumação.
Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), o Poder Público Municipal será
responsável, diretamente ou através de delegação dos serviços (contratação), pela coleta,
transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviços de saúde gerados nos
estabelecimentos de saúde pública do município de Carazinho/RS. Já os estabelecimentos que
são da iniciativa privada, serão responsáveis por todo o manejo de tal tipologia de resíduos por
eles gerados.
Em relação aos Resíduos Sólidos da Construção Civil (RSCC), o Poder Público
Municipal poderá vir a desempenhar ações de educação ambiental dos munícipes, de incentivo
ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção, assim como a implantação de pontos de
entrega voluntária para pequenos geradores.
Cabe ao município fiscalizar e regular os serviços prestados e, através do Departamento
de Meio Ambiente, identificar e cadastrar os grandes geradores, os geradores de Resíduos de
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Serviços de Saúde (RSS), informações sobre a localização, tipologia, produção média,
existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços (PGRS), entre outras
informações.
Salienta-se que a contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte,
transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final, não isenta
as pessoas físicas ou jurídicas da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo
gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.
A NBR 13.221/2003 especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de
modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. Esta Norma se aplica ao
transporte terrestre de resíduos, conforme classificados na Portaria nº 204 do Ministério dos
Transportes, inclusive aqueles materiais que possam ser reaproveitados, reciclados e/ou
reprocessados. Aplica-se também aos resíduos perigosos segundo a definição da Convenção da
Basiléia (adotada pelo Brasil em 30.12.1992).
Na sequência são apresentados os requisitos gerais para o transporte terrestre de
resíduos, de acordo com a NBR 13.221/2003.
 O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às
regulamentações pertinentes.
 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o
transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo.
 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve
estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via férrea.
 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos
ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens destinadas
a estes fins.
 O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal,
estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de documento de
controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo de
acondicionamento, conforme o anexo A (Quadro 12). Caso seja usado o código E08-Outras
Formas, deve ser especificada a forma utilizada de acondicionamento. As embalagens de
resíduos devem atender ao disposto na NBR 7.500/2003.
Quadro 12 - Anexo A: tipos de acondicionamento.
Tipo de Acondicionamento
Código
Tambor de 200L

E 01

A granel

E 02

Caçamba (contêiner)

E 03

Tanque

E 04

Tambores de outros tamanhos e bombonas

E 05

Fardos

E 06

Sacos plásticos

E 07

Outras formas

E 08

Fonte: Anexo A - NBR 13.221/2003.
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 A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do
gerador e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) previamente autorizado(s) pelo órgão de
controle ambiental competente.
 Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao Decreto
nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, NBR
7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do Ministério dos
Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada,
considerando os respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas.
Porém, se o resíduo não se enquadrar em nenhum dos critérios estabelecidos, mas apresentar
algum tipo de risco abrangido pela Convenção da Basiléia deve ser transportado como
pertencente à classe.
 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de
compatibilidade, conforme a NBR 14.619/2003.
 Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos
perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo.
 Deve ser anexada ao documento, uma ficha de emergência que deve acompanhar o
resíduo até a sua disposição final, reciclagem, reprocessamento, eliminação por incineração,
coprocessamento ou outro método de disposição.
 Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto na Portaria nº
204 do Ministério dos Transportes. As embalagens devem estar identificadas com rótulos de
segurança e rótulos de risco conforme previsto na NBR 7500.
 No caso do transporte de big bags contendo diversos produtos ou embalagens
contaminadas, deve-se proceder conforme a diretriz da ONU, ou seja, marcar a embalagem
externa (big bag), por exemplo, com as marcações de cada um dos produtos perigosos ou
embalagens contaminadas contidas nela, devendo ser garantida a sua estanqueidade.
Além do disposto anteriormente deve-se levar em consideração as normas apresentadas
na sequência e demais normas vigentes, garantindo a preservação das condições de
acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente.
 NBR 7.500/2003 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação
e armazenamento de produtos;
 NBR 7.501/2003 - Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia;
 NBR 7.503/2003 - Ficha de emergência e envelope para o transporte terrestre de
produtos perigosos - Características, dimensões e preenchimento;
 NBR 9.735/2003 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre
de produtos perigosos;
 NBR 12.235/1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento;
 NBR 12.807/1993 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia;
 NBR 12.808/1993 - Resíduos de serviços de saúde - Classificação;
 NBR 12.809/1993 - Manuseio de resíduos de serviço de saúde – Procedimento;
 NBR 12.810/1993 - Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento; e
 NBR 14.619/2003 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Incompatibilidade
química.
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7 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
7.1 Projeções
Para projeção de crescimento populacional, foi utilizada metodologia resultante da
análise da tendência da dinâmica populacional municipal a partir de 1980, conforme dados
demográficos apresentados na etapa de diagnóstico.
As análises foram realizadas com base nas taxas de crescimento geométrico, nas taxas
de fecundidade e na análise de migrações. Ao mesmo tempo foi realizado comparativo com as
taxas nacional e estadual nos períodos intercensitários e de contagem.
Como fontes de evidência foram utilizadas as bases de dados estatísticos do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, dos Censos de 1980, 1991, 2000 e 2010, e indicadores do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, publicados no Atlas de
Desenvolvimento Humano 2013.
Para fins de projeção das demandas de serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos
foram elaboradas projeções da geração de resíduos sólidos domiciliares, considerando o
horizonte de estimativa de 20 anos, ou seja, de 2016 a 2036. Para tal, considerou-se a
quantidade de resíduos gerados por dia por habitante, ou seja, a geração per capita.
Quanto aos resíduos da construção civil, serviços de saúde, limpeza urbana, resíduos
volumosos e resíduos com logística reversa obrigatória, optou-se por não apresentar projeções,
uma vez que as mesmas seriam embasadas em dados bibliográficos, devido à deficiência de
dados, não refletindo o cenário real. Além disso, todas são muito dependentes do cenário
econômico, dificultando a realização de estimativas futuras.

7.1.1 Projeção populacional
O cenário adotado para o cálculo das demandas futuras relativas ao PGIRS, foi definido
com base na projeção de crescimento populacional utilizando um método exponencial, ou seja,
baseado nas taxas de crescimento da população urbana dos períodos anteriores (2000/2010),
seguindo-se a tendência de crescimento para projetar um cenário futuro. Neste cenário, as taxas
de crescimento anuais variam positivamente até 2029. Após, segue uma tendência de redução
equivalente à redução observada no estado do Rio Grande do Sul, que estabiliza e reduz a
população no período entre 2029 a 2040. A taxa média de crescimento anual adotada é de
0,3459 % entre 2016 e 2029 e a taxa anual é de -0,010% no período de 2030 a 2040.
Na Tabela 27 é apresentada a projeção populacional por ano, de acordo com as taxas
adotadas para cada um dos cenários elaborados, além dos períodos de 2010 a 2015 e de 2036 a
2040. Ressalta-se que o horizonte de planejamento do PGIRS é de vinte anos (2016 – 2035) e
está dividido em curto, médio e longo prazo, conforme sinalizado na referida tabela.
Neste sentido, de acordo com os prazos de planejamento para o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Carazinho, para curto prazo (horizonte de 2019) a população
estimada é de 61.189 habitantes; para médio prazo (2023) 62.040 habitantes e para longo prazo,
em 2035 estima-se uma população de 63.302 habitantes.
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Tabela 27 - Projeção populacional anual de acordo com os cenários elaborados no horizonte de planejamento do PMSB.

Horizontes de planejamento do PMSB

Ano

CENÁRIO 1 - Taxa de crescimento
com base nos dados do censo IBGE
2000/Censo IBGE 2010
Taxa Anual
(%)

2010

População (nº de
habitantes)

CENÁRIO 2 - Taxa de crescimento da
população urbana com base nos dados do
censo IBGE 2000/Censo IBGE 2010
Taxa Anual
(%)

59.317

População (nº de
habitantes)

CENÁRIO 3 - Taxa de crescimento com CENÁRIO 4 - Taxa de crescimento com
base nos dados do censo IBGE
base nos dados do censo IBGE
2010/projeção populacional IBGE 2015
2010/projeção populacional FEE 2014
Taxa Anual
(%)

59.317

População (nº de
habitantes)

Taxa Anual
(%)

59.317

População (nº de
habitantes)

CENÁRIO 5 (adotado) - Taxa de
crescimento com base nos dados do Censo
IBGE 2000/Censo IBGE 2010 (População
urbana)
Taxa Anual
(%)

59.317

População (nº de
habitantes)
59.317

2011

-0,097

59.260

0,3459

59.522

0,9014

59.852

1,336

60.109

0,3459

59.522

2012
2013
2014

-0,097
-0,097
-0,097

59.202
59.145
59.088

0,3459
0,3459
0,3459

59.728
59.935
60.142

0,9014
0,9014
0,9014

60.391
60.936
61.485

1,336
1,336
1,336

60.913
61.726
62.551

0,3459
0,3459
0,3459

59.728
59.935
60.142

2015

-0,097

59.031

0,3459

60.350

0,9014

62.039

1,336

63.387

0,3459

60.350

2016

-0,097

58.973

0,3459

60.559

0,9014

62.598

1,336

64.234

0,3459

60.559

2017

-0,097

58.916

0,3459

60.768

0,9014

63.162

1,336

65.092

0,3459

60.768

2018

-0,097

58.859

0,3459

60.978

0,9014

63.732

1,336

65.961

0,3459

60.978

2019

-0,097

58.802

0,3459

61.189

0,9014

64.306

1,336

66.843

0,3459

61.189

2020

-0,097

58.746

0,3459

61.401

0,9014

64.886

1,336

67.736

0,3459

61.401

6

2021

-0,097

58.689

0,3459

61.613

0,9014

65.471

1,336

68.641

0,3459

61.613

7

2022

-0,097

58.632

0,3459

61.826

0,9014

66.061

1,336

69.558

0,3459

61.826

8

2023

-0,097

58.575

0,3459

62.040

0,9014

66.656

1,336

70.487

0,3459

62.040

9

2024

-0,097

58.519

0,3459

62.255

0,9014

67.257

1,336

71.429

0,3459

62.255

2025

-0,097

58.462

0,3459

62.470

0,9014

67.863

1,336

72.383

0,3459

62.470

2026

-0,097

58.405

0,3459

62.686

0,9014

68.475

1,336

73.350

0,3459

62.686

12

2027

-0,097

58.349

0,3459

62.903

0,9014

69.092

1,336

74.330

0,3459

62.903

13

2028

-0,097

58.292

0,3459

63.120

0,9014

69.715

1,336

75.323

0,3459

63.120

14

2029

-0,097

58.236

0,3459

63.339

0,9014

70.344

1,336

76.329

0,3459

63.339

15

2030

-0,097

58.180

0,3459

63.558

0,9014

70.978

1,336

77.349

-0,010

63.333

16

2031

-0,097

58.123

0,3459

63.778

0,9014

71.617

1,336

78.382

-0,010

63.326

17

2032

-0,097

58.067

0,3459

63.998

0,9014

72.263

1,336

79.430

-0,010

63.320

18

2033

-0,097

58.011

0,3459

64.220

0,9014

72.914

1,336

80.491

-0,010

63.314

19

2034

-0,097

57.955

0,3459

64.442

0,9014

73.572

1,336

81.566

-0,010

63.308

20

2035

-0,097

57.899

0,3459

64.665

0,9014

74.235

1,336

82.656

-0,010

63.302

2036

-0,097

57.843

0,3459

64.888

0,9014

74.904

1,336

83.760

-0,010

63.295

2037

-0,097

57.787

0,3459

65.113

0,9014

75.579

1,336

84.879

-0,010

63.289

2038

-0,097

57.731

0,3459

65.338

0,9014

76.260

1,336

86.013

-0,010

63.283

2039

-0,097

57.675

0,3459

65.564

0,9014

76.948

1,336

87.162

-0,010

63.277

2040

-0,097

57.619

0,3459

65.791

0,9014

77.641

1,336

88.327

-0,010

63.271

Período

1
2
3
4
5

CURTO
PRAZO
MÉDIO
PRAZO

10
11

LONGO
PRAZO

Fonte: PMSB Carazinho, 2015.
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7.1.2 Projeção estimada de geração de resíduos sólidos domiciliares
Para a estimativa da projeção dos resíduos sólidos domiciliares gerados em Carazinho,
considerou-se a quantidade de resíduos gerados por dia, por habitante (0,55 kg/hab.dia). Este
valor foi calculado a partir de um monitoramento/levantamento realizado em setembro de 2015,
dados estes apresentados no diagnóstico do serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos.
A geração per capita foi fixada no valor obtido no diagnóstico, para todo o período de
projeção de 20 anos, devido à grande variedade de fatores que a influenciam e que por sua vez
dificultam a determinação de aumento ou diminuição deste valor de geração per capita.
A Tabela 28 apresenta a estimativa diária, semanal, mensal e anual de geração de
resíduos sólidos domiciliares no município de Carazinho ao longo dos 20 anos de projeção.
A disponibilidade de dados de projeção dá embasamento à proposição de objetivos,
metas e ações ajustadas à realidade futura das necessidades de atendimento da população
Carazinhense.
Tabela 28 - Estimativa de geração de resíduos sólidos domiciliares de Carazinho, para um
horizonte de 20 anos.
Geração de Resíduos (toneladas)
Horizontes
Ano
Habitantes (área urbana)
Diária Semanal Mensal
Anual

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

2016

60.559

33,65

235,55

1.009,51 12.282,40

2017

60.768

33,77

236,37

1.013,00 12.324,79

2018

60.978

33,88

237,18

1.016,50 12.367,39

2019

61.189

34,00

238,00

1.020,01 12.410,18

2020

61.401

34,12

238,83

1.023,55 12.453,18

2021

61.613

34,24

239,65

1.027,08 12.496,17

2022

61.826

34,35

240,48

1.030,63 12.539,37

2023

62.040

34,47

241,31

1.034,20 12.582,78

2024

62.255

34,59

242,15

1.037,78 12.626,38

2025

62.470

34,71

242,99

1.041,37 12.669,99

2026

62.686

34,83

243,83

1.044,97 12.713,80

2027

62.903

34,95

244,67

1.048,59 12.757,81

2028

63.120

35,07

245,51

1.052,20 12.801,82

2029

63.339

35,20

246,37

1.055,86 12.846,24

2030

63.333

35,19

246,34

1.055,76 12.845,02

2031

63.326

35,19

246,32

1.055,64 12.843,60

2032

63.320

35,18

246,29

1.055,54 12.842,38

2033

63.314

35,18

246,27

1.055,44 12.841,17

2034

63.308

35,18

246,25

1.055,34 12.839,95

2035

63.302

35,17

246,22

1.055,24 12.838,73

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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7.2 Estimativas dos volumes de resíduos de acordo com o destino
final
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) correspondem aos resíduos domiciliares e de
limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana).
Para estimar a quantidade dos diferentes tipos de resíduos produzidos, como por
exemplo, resíduos orgânicos, papel e papelão, plástico, vidro, etc., foram utilizados os dados da
composição gravimétrica média do Brasil, que são provenientes da média de 93 estudos de
caracterização física realizados entre 1995 e 2008. Deve-se chamar atenção para o fato desses
estudos nem sempre utilizarem a mesma metodologia (frequência, escolha da amostra e divisão
das categorias), o que resulta numa estimativa do comportamento real da situação (Plano
Nacional de Resíduos Sólidos, 2012).
De acordo com a composição gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos no
Brasil, considerando como base a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no ano de
2008, em média, 31,9% é material reciclável, 51,4% matéria orgânica e 16,7% foram
classificados como outros.
Com base nas informações descritas anteriormente, foi elaborada uma estimativa anual
dos volumes de resíduos recicláveis gerados, assim como de matéria orgânica, sendo esta
estimativa calculada a partir da projeção estimada de geração de resíduos sólidos. A fim de
realizar a estimativa de volume reciclado, compostado e aterrado, foi considerado que a curto e
médio prazo (8 anos) apenas 10% dos resíduos gerados sejam reciclados. Como consequência
das campanhas de educação ambiental, organização das associações de catadores, otimização
na segregação dos resíduos nas residências, prevê-se que 20% dos resíduos sejam reciclados a
partir de 2024. Salienta-se que a análise não considera o volume compostado, uma vez que o
município não possui usina de compostagem e o volume proveniente das compostagens
realizadas nos domicílios é insignificante.
As estimativas anuais, classificadas em material reciclável e orgânico, assim como o
destino, ou seja, volume reciclado, compostado e aterrado, são apresentadas na Tabela 29.
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Tabela 29 - Estimativa anual do volume de geração de resíduos, classificado em total, compostado e aterrado em Carazinho, RS.
Volume Total
Material
Matéria
Habitantes
Reciclado
Compostado
Aterrado
Horizontes
Ano
Gerado
Reciclável
Orgânica
(área urbana)
(tonelada/ano)
(tonelada/ano) (tonelada/ano)
(tonelada/ano) (tonelada/ano)
(tonelada/ano)
2016
60.559
12.282,405
3.918,087
1.228,240
6.313,156
0,000
11.054,164
Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

2017

60.768

12.324,793

3.931,609

1.386,539

6.334,944

0,000

10.938,254

2018

60.978

12.367,385

3.945,196

1.545,923

6.356,836

0,000

10.821,462

2019

61.189

12.410,179

3.958,847

1.706,400

6.378,832

0,000

10.703,780

2020

61.401

12.453,177

3.972,563

1.867,977

6.400,933

0,000

10.585,200

2021

61.613

12.496,174

3.986,279

2.030,628

6.423,033

0,000

10.465,546

2022

61.826

12.539,374

4.000,060

2.194,390

6.445,238

0,000

10.344,984

2023

62.040

12.582,777

4.013,906

2.359,271

6.467,547

0,000

10.223,506

2024

62.255

12.626,383

4.027,816

2.525,277

6.489,961

0,000

10.101,106

2025

62.470

12.669,988

4.041,726

2.533,998

6.512,374

0,000

10.135,991

2026

62.686

12.713,797

4.055,701

2.542,759

6.534,892

0,000

10.171,037

2027

62.903

12.757,808

4.069,741

2.551,562

6.557,513

0,000

10.206,246

2028

63.120

12.801,819

4.083,780

2.560,364

6.580,135

0,000

10.241,456

2029

63.339

12.846,236

4.097,949

2.569,247

6.602,965

0,000

10.276,989

2030

63.333

12.845,019

4.097,561

2.569,004

6.602,340

0,000

10.276,016

2031

63.326

12.843,600

4.097,108

2.568,720

6.601,610

0,000

10.274,880

2032

63.320

12.842,383

4.096,720

2.568,477

6.600,985

0,000

10.273,906

2033

63.314

12.841,166

4.096,332

2.568,233

6.600,359

0,000

10.272,933

2034

63.308

12.839,949

4.095,944

2.567,990

6.599,734

0,000

10.271,959

2035

63.302

12.838,732

4.095,556

2.567,746

6.599,108

0,000

10.270,986

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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7.3 Estudo das demandas futuras pelo serviço de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos
7.3.1 Estudo da frota de coleta
A partir dos dados apresentados no diagnóstico, quanto à geração per capita de resíduos,
a frota de caminhões existente para realizar a coleta e transporte dos resíduos, a projeção da
população e projeção da geração de resíduos, foi possível realizar uma análise de verificação
quanto à capacidade da frota de caminhões existente no município possui para atender a coleta
de resíduos de Carazinho, no horizonte de 20 anos. Esta análise poderá ser utilizada também
caso a Prefeitura venha a assumir a coleta dos resíduos, assim como para fins de redução de
custos, contratação ou renovação de contrato com empresas terceirizadas que realizam o
serviço.
Conforme levantado no diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, a coleta convencional é realizada por uma empresa terceirizada por meio de cinco
caminhões, sendo um reserva. A capacidade de armazenamento de cada caminhão é de 15m 3,
com capacidade máxima de transportar aproximadamente nove toneladas.
Já a coleta por contêineres é realizada pela Prefeitura Municipal de Carazinho, através
de dois caminhões compactadores, com capacidade de armazenamento de 25m3 que, para
resíduos, significa uma capacidade máxima aproximada de 15 toneladas.
Desta forma, a coleta e o transporte dos RSU gerados no município são realizados por
meio de seis caminhões compactadores, com frequência de trabalho de seis dias/semana
(segunda-feira a sábado). Se considerarmos que cada um dos seis caminhões realiza apenas uma
viagem/dia, obtém-se uma capacidade total de coleta de 66 toneladas/dia, valor este que
representa a capacidade máxima de coleta destes caminhões. Porém, para maior segurança
orienta-se a utilização de uma reserva de 10% sobre a capacidade máxima de cada caminhão
da frota atual. Com isto teríamos uma capacidade de coleta e transporte máxima diária de
59,4ton/dia, capacidade plenamente suficiente para atender a demanda de coleta para os
próximos 20 anos.
Porém, antecipa-se que no Cenário Otimista é previsto que a coleta por contêineres
atenda toda a área do centro, avenidas e demais ruas aonde a mesma já vem sendo realizada
atualmente. Consequentemente, o volume coletado nos contêineres irá aumentar e a frota de
veículos utilizada para realizar a coleta convencional poderá ser reduzida.

7.4 Cenários
A construção de cenários objetiva transformar as incertezas do ambiente em condições
racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano
estratégico de execução de programas, projetos e ações.
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Neste sentido, foram apresentados três cenários de projeções diferentes no PMSB do
município de Carazinho, sendo que cada cenário foi projetado para os horizontes: Emergencial
(2016, 2017 e 2018), Curto Prazo (2016 a 2019), Médio Prazo (2020 a 2023) e Longo Prazo
(2024 a 2035).
Os três cenários propostos foram definidos em conformidade com a metodologia
proposta por Santos (2004), a saber:
 Cenário Tendencial: considera a manutenção das condições atuais, dos serviços já
existentes.
 Cenário Otimista: demonstra uma projeção com a manutenção parcial das
deficiências encontradas no diagnóstico, com exposição de medidas que no mínimo deverão ser
efetivadas pelo município a fim de mitigar impactos negativos previsíveis.
 Cenário Ideal: retrata a projeção desejável, a universalização dos serviços de
saneamento básico, com a solução de todas as deficiências, em um horizonte de 20 anos.
Após análise dos três cenários propostos, a comissão técnica de acompanhamento e
avaliação do PMSB de Carazinho, representada por profissionais da Prefeitura, optou pelo
Cenário Otimista, servindo de referência para a gestão do sistema de limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos do município.
No Cenário Otimista o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos passará
por melhorias ao longo dos 20 anos, a fim de mitigar impactos negativos previsíveis. Entretanto,
as ações previstas serão de acordo com as condições econômico-financeiras do município. Na
sequência serão apresentado os objetivos, metas, programas, projetos e ações propostos no
Cenário Otimista.

7.4.1 Objetivos específicos e metas para o sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos
Com o intuito de melhorar o sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos de
Carazinho, foram estabelecidos os objetivos e metas, sendo estes definidos a partir das
falhas/problemas identificados no diagnóstico dos serviços de limpeza e manejo de resíduos
sólidos do município.
O Quadro 13 apresenta os objetivos a serem alcançados e as metas a serem cumpridas
durante os próximos 20 anos.
Salienta-se que os objetivos e metas não devem ser fixos durante todo o horizonte
temporal do Plano, isto é, deve-se atualizá-los de forma a acompanhar as mudanças econômicas,
culturais e os anseios da comunidade. Deste modo, sugere-se que os objetivos e metas sejam
avaliados e atualizados periodicamente nas revisões realizadas a cada quatro anos do PGIRS.
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Quadro 13 – Objetivos e metas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
de Carazinho, RS.

OBJETIVOS

1

2
3
4
5
6
7
8

9

11
12
13

14

METAS

ÁREA URBANA
Criação de um setor ou departamento
multidisciplinar responsável pela gestão
dos
04
eixos
do
saneamento Gerir de forma adequada a prestação dos
(abastecimento de água, drenagem serviços de saneamento básico e os
urbana, esgotamento sanitário e manejo contratos de terceirização destes, propondo
dos resíduos sólidos) a fim de melhorias contínuas.
melhorar/assegurar a qualidade dos
serviços prestados.
Atualização do PGIRS.
Atualizar o PGIRS a cada 4 anos.
Evitar a disposição incorreta de resíduos.
Conscientização ambiental.
Reduzir a geração de resíduos sólidos.
Ampliar a área de atendimento do serviço
Universalizar o serviço de varrição.
de varrição.
Implementar o controle e a fiscalização na
Melhorar/assegurar a qualidade do
prestação do serviço, tornando a execução
serviço de varrição.
mais eficiente.
Ampliar a área de atendimento dos
Universalizar o serviço de capina e roçada.
serviços de capina e roçada.
Implementar o controle e a fiscalização na
Melhorar/assegurar a qualidade do
prestação do serviço, tornando a execução
serviço de capina e roçada.
mais eficiente.
Dispor adequadamente os resíduos de Adequar a destinação final dos resíduos de
capina e roçada.
capina e roçada.
Implementar o controle e a fiscalização na
Realizar o serviço de poda com
prestação do serviço, tornando a execução
periodicidade e qualidade em toda a área
mais eficiente.
urbana.
Universalizar o serviço de poda.
Ampliação da área de atendimento da
Universalização da coleta seletiva.
coleta seletiva.
Conscientizar a população sobre a correta
Conscientização da população.
segregação dos resíduos.
Melhorias na prestação de serviço de Tornar a execução do serviço mais
coleta seletiva.
eficiente.
Ampliar a área de atendimento das
campanhas de coleta de resíduos especiais
(pneus,
pilhas,
baterias
e
Atender todos os geradores.
eletroeletrônicos)
realizada
pela
Prefeitura Municipal de Carazinho em
parceria com demais empresas.
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15
16
17

18

19

20
21

21
22

OBJETIVOS
METAS
Como medida provisória os resíduos
domiciliares deverão ser enviados para Dispor adequadamente os RSU.
outro município.
Encerrar a célula de disposição.
Regularizar o aterro sanitário de
Carazinho.
Definição do destino final dos resíduos Determinar o local de disposição final dos
sólidos urbanos de Carazinho.
RSU.
Regularizar o aterro sanitário de
Carazinho.
Controlar a geração de resíduos sólidos do
município.
Modernização e ampliação da estrutura
existente de triagem para melhoria do
Dispor os resíduos domiciliares no aterro
serviço de segregação de materiais
de RSU do município.
recicláveis, possibilitando a implantação
de novas associações/cooperativas e a
inclusão social dos catadores.
Reciclagem dos resíduos secos.
Registrar a quantidade de resíduos
enviados para reciclagem.
Dispor adequadamente os RSU.
Modernização e ampliação da estrutura
existente de triagem para melhoria do
serviço de segregação de materiais
recicláveis, possibilitando a implantação
Enviar os resíduos domiciliares para outro
de novas associações/cooperativas e a
município.
inclusão social dos catadores.
Registrar a quantidade de resíduos
enviados para reciclagem.
Registrar o volume de resíduos destinados
no aterro.
Realizar levantamento dos resíduos de Manter os registros de geração atualizados.
serviços de saúde gerados no município.
Realizar a disposição correta dos resíduos Eliminar a disposição incorreta dos
da construção civil.
resíduos da construção civil.
ÁREA RURAL
Ampliar a coleta dos resíduos sólidos Universalização do serviço de coleta.
domiciliares.
Reduzir o volume de resíduos orgânicos
Evitar o acúmulo de resíduos orgânicos.
nas lixeiras e consequentemente o mau
cheiro e a proliferação de vetores.

179

23

OBJETIVOS
METAS
Realizar campanhas referentes a logística
reversa de pneus, pilhas, baterias e Conscientizar todos os geradores.
eletroeletrônicos nas comunidades do
interior.

Fonte: PGIRS de Carazinho, 2015.

7.4.2 Programas, projetos e ações para a qualificação e estruturação do
sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos
Para o alcance dos objetivos 1, 2 e 3, deverão ser realizados alguns projetos e ações para
o aperfeiçoamento no manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Neste sentido, para 2016
está prevista a criação do setor multidisciplinar responsável pela gestão dos quatro eixos do
saneamento (abastecimento de água, drenagem urbana, esgotamento sanitário e manejo dos
resíduos sólidos) a fim de melhorar/assegurar a qualidade dos serviços prestados, salientando
que este setor será composto por profissionais da Prefeitura Municipal de Carazinho.
Para o mesmo ano prevê-se: a intensificação da realização de campanhas de
conscientização ambiental junto à população de Carazinho, onde serão abordados assuntos
referentes à coleta seletiva, coleta de resíduos especiais, destino ambientalmente correto dos
resíduos sólidos, consumo consciente, a não geração de resíduos, assim como a aplicação dos
3 R`s (redução, reutilização e reciclagem), com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; a divulgação dos
serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal, a fim de expandir o público alvo evitando a
disposição incorreta de resíduos de poda, resíduos especiais, entre outros.
A fim de evitar a disposição incorreta de resíduos, sugere-se a criação e implementação
de um regulamento municipal com o objetivo de penalizar os responsáveis quando possível
identificá-los.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) estabelece que o
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve ser atualizado a cada quatro anos. A fim de
atender este dispositivo, prevê-se a contratação de uma empresa especializada para a
atualização do PGIRS ou formação de uma equipe técnica capacitada na Prefeitura Municipal
de Carazinho.

7.4.3 Programas, projetos e ações para os serviços de limpeza urbana
Para melhorar/assegurar a qualidade dos serviços de limpeza urbana prevê-se a
elaboração e implementação de cronogramas e rotas para a realização dos serviços, assim como
a contratação de fiscais para supervisionar o serviço prestado pelas empresas terceirizadas.
Os programas, projetos e ações previstos para os serviços de limpeza urbana do
município de Carazinho, foram segmentados em: serviço de varrição, capina e roçada e serviço
de poda, conforme apresentado na sequência.
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Varrição

Atualmente o serviço de varrição é realizado em parte do Centro e Avenidas Pátria,
Mauá e Flores da Cunha, totalizando 630km/mês. Com o intuito de universalizar o serviço de
varrição, são previstos alguns projetos e ações, como o aumento de 235km/mês em 2017 e 2018,
sendo possível atender, além todo o Centro, as Avenidas Pátria, Flores da Cunha, Mauá e São
Bento e praças diariamente.
Já em 2019 é prevista a realização do serviço de varrição subsequente ao serviço de
capina e roçada, onde prevê-se que toda a área pavimentada do município seja atendida pelo
serviço de capina, roçada e varrição duas vezes ao ano. Para a realização destes serviços é
prevista a contratação de mão-de-obra esporádica, para a formação de programas de mutirão.


Capina e roçada

Conforme apresentado no diagnóstico do sistema de limpeza e manejo de resíduos
sólidos, os resíduos provenientes do serviço de capina e roçada são dispostos no aterro sanitário
de RSU do município. Porém, os mesmos podem ser dispostos no aterro de resíduos de poda,
visto que se tratam de resíduos orgânicos. Com o intuito de adequar a destinação final destes
resíduos, prevê-se a capacitação dos funcionários envolvidos nesta atividade.
A fim de universalizar o serviço de capina e roçada, é previsto para 2017 e 2018 o
aumento no número de vias públicas atendidas pelo serviço, salientando que se prevê a
realização de capina e roçada de todas as praças do município sob responsabilidade da
contratada, uma vez que atualmente este serviço vem sendo realizado pela equipe responsável
pelo serviço de poda, o que acaba sobrecarregando a equipe e prejudicando o serviço de poda.
Desta forma, o serviço de capina e roçada será ampliado para 19km/mês em 2017 e
27km/mês em 2018, a fim de atender todos os canteiros centrais e praças do município. A partir
de 2019 prevê-se que em toda a área pavimentada (aproximadamente 285km) seja realizado o
serviço de capina e roçada 2 vezes por ano.


Serviço de poda

Para o serviço de poda é previsto no horizonte imediato, em 2017, a contratação de mais
dois funcionários, a aquisição de um caminhão com cesto aéreo para a realização de podas em
árvores de grande porte, duas motosserras, um triturador e uma motopoda. Desta forma, se
constituiria uma equipe formada por cinco técnicos, com equipamentos adequados para atender
60% da área urbana do município, com periodicidade e qualidade. Para a universalização do
serviço de poda é previsto, em 2019, o aumento da equipe técnica para sete funcionários, assim
como a aquisição de novos equipamentos (caminhão estanque, uma motosserra e uma
motopoda). Então, a equipe será formada por sete funcionários, dois caminhões, sendo um
dotado de cesto aéreo, três motosserras, duas motopoda e um triturador, para atender 100% da
área urbana. Salienta-se que os resíduos provenientes do serviço de poda deverão ser triturados,
uma vez que o sistema de trituração confere uma granulometria que, além de ajudar na
acomodação para transporte, também possibilita a redução volumétrica, facilitando sua
disposição final no aterro de poda.
Com o intuito de evitar podas inadequadas prevê-se a realização de treinamentos, a fim
de capacitar os técnicos responsáveis pelo serviço.
Em 2017 é prevista a criação e implementação de regulamentação municipal, a fim de
penalizar os responsáveis quando possível identificá-los, assim como a contratação de um
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fiscal, sendo este responsável também pelo acompanhamento técnico dos serviços de poda e a
criação de um canal de ouvidoria para a solicitação do serviço e comunicação de cortes e
disposições irregulares. Para o mesmo ano foi definido como ação a criação de um ecoponto
junto à Secretaria de Obras para a disposição de resíduos provenientes de pequenas podas de
jardins em contêineres metálicos para posterior destinação dos resíduos no aterro de poda, uma
vez que a população vem realizando o descarte irregular com a justificativa de que o município
não possui locais de coleta.

7.4.4 Programas, projetos e ações para a coleta seletiva
Para a universalização da coleta seletiva prevê-se a implantação de contêineres em toda
a área central da cidade e avenidas. Já nos bairros, sugere-se a coleta seletiva porta a porta,
sendo de responsabilidade do proprietário a alocação das lixeiras dentro da área do imóvel. A
fim de se fazer cumprir tal ação, prevê-se a elaboração de uma Lei Municipal para regulamentar
a coleta seletiva porta a porta, contendo prazo para adequação e multa para os infratores.
Para a definição da área a ser atendida pelos contêineres considerou-se o maior índice
de verticalização da cidade, visto que se pressupõe que há maior volume de geração de resíduos
em menor área. A partir da definição da área, foi considerada a alocação de dois contêineres
(contêiner resíduo orgânico e contêiner resíduo seletivo) por quadra, resultando na necessidade
de alocação de 270 contêineres de resíduos orgânicos e 270 de resíduos seletivos, para o
atendimento desta área. Visto que em 2015 o município possuía 50 contêineres para o
acondicionamento de resíduo seletivo e 150 para o acondicionamento de resíduo orgânico,
conclui-se que será necessária a aquisição de 220 contêineres para o seletivo e 120 contêineres
para o orgânico. Porém, para maior segurança, orienta-se a utilização de uma reserva de 10%
para a alocação de mais um par nas ruas com maior geração, assim como para o atendimento
das ruas onde a coleta seletiva já é realizada atualmente, porém não faria mais parte da nova
proposta de área definida anteriormente. Desta forma, prevê-se em 2017 a aquisição de 245
contêineres para o acondicionamento de resíduo seletivo e 145 para o acondicionamento de
resíduo orgânico para atendimento de toda a área do Centro e Avenidas São Bento, Pátria e
Flores da Cunha.
Conforme apresentado no diagnóstico de resíduos sólidos, a coleta dos resíduos
dispostos nos contêineres é realizada pela Prefeitura Municipal de Carazinho através de dois
caminhões com capacidade de 25m³, de segunda a sábado das 8:00 às 12:00.
De acordo com a literatura, um caminhão compactador de 25m3 possui capacidade para
carregar aproximadamente 15ton de resíduos sólidos. De acordo com o levantamento realizado
em setembro de 2015, apresentado no diagnóstico, são coletadas em média 16 ton/dia de
resíduos na região atendida pelos contêineres. Levando em consideração que o volume de
resíduos coletados seja duplicado devido à expansão da área atendida por contêineres, é possível
afirmar que os dois veículos existentes são suficientes para atender a coleta dos resíduos gerados
no Centro, mas para tanto é necessário elaborar uma rota a fim de otimizar a coleta e realizá-la
nos dois turnos (manhã e tarde). Contudo, para segurança do andamento adequado do sistema,
será necessária a aquisição, em 2017, de um veículo reserva com capacidade de 25m3, para que
a frota realize as manutenções periódicas e para casos de colisão ou quebra dos veículos
titulares.
Para que a coleta seletiva funcione com êxito, é previsto que a mesma seja realizada
diariamente no centro do município (área atendida por contêineres), e em dias alternados nos
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demais bairros. O Quadro 13 apresenta uma proposta para a realização da coleta de resíduo
orgânico e seletivo no município de Carazinho.
Quadro 14 - Proposta para a coleta dos RSU de Carazinho, RS.
Coleta Resíduo Orgânico
Coleta Resíduo Seletivo
Dias de coleta
Bairros
Dias de coleta
Bairros
Tomando por base a
Tomando por base a
Avenida Flores da
Avenida Flores da
Segunda-feira, QuartaSegunda-feira, QuartaCunha, todos os
Cunha, todos os
feira e Sexta-feira
feira e Sexta-feira
bairros que ficam a
bairros que ficam a
Leste.
Oeste.
Tomando por base a
Tomando por base a
Avenida Flores da
Avenida Flores da
Terça-feira, QuintaTerça-feira, QuintaCunha, todos os
Cunha, todos os
feira e Sábado
feira e Sábado
bairros que ficam a
bairros que ficam a
Oeste.
Leste.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

7.4.5 Programas, projetos e ações para a logística reversa
O alcance dos objetivos deste plano está vinculado diretamente com elaboração e
implementação de campanhas de conscientização do destino correto de resíduos de pilhas,
baterias, lâmpadas, pneus, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos, embalagens de agrotóxicos,
entre outros que podem estar inclusos dentro de programas de logística reversa. Também, com
a elaboração de campanhas para a divulgação dos programas de recolhimento de resíduos
especiais.

7.4.6 Programas, projetos e ações para a disposição final dos resíduos
domiciliares
Conforme apresentado no diagnóstico, a célula de disposição do aterro sanitário de
Carazinho atingiu a sua capacidade máxima. Desta forma, este Plano visa sanar o problema em
questão com a definição de ações e projetos para a disposição final adequada dos resíduos
sólidos não recuperados oriundos dos domicílios.
À pedido da Prefeitura Municipal de Carazinho, são apresentadas duas alternativas
técnicas para a disposição final. Tal necessidade foi verificada, pois a atual célula de disposição
de resíduos deverá ser encerrada sendo necessário, desta forma, uma nova análise quanto à
viabilidade técnica e econômica da disposição final dos resíduos sólidos domiciliares do
município. As alternativas apresentadas foram:
 Execução de uma nova célula de disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário de
Carazinho; e
 Destinar os resíduos sólidos domiciliares em outro município com aterro sanitário
devidamente licenciado.
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Nas duas alternativas indicadas para o destino final dos RSU do município, é prevista a
inclusão dos catadores de materiais recicláveis no sistema de coleta seletiva, através do
incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e/ou outras formas de associação dos
catadores de materiais recicláveis. Com a capacitação dos catadores e a sua formalização
espera-se a consequente eliminação da dissipação de resíduos nas vias públicas do município.
Salienta-se que até ser definido o destino final a ser adotado pelo município, os RSU
gerados no município deverão ser enviados para outro município com aterro sanitário
devidamente licenciado.
Porém, a central de triagem existente no aterro sanitário continuará sendo utilizada pela
prefeitura independente do destino final adotado, para que o volume de resíduos sólidos
destinados em aterros seja reduzido, assim como para a inserção de catadores na triagem dos
resíduos da coleta seletiva, através da estruturação de associações e cooperativas de catadores.
Reformas foram realizadas para adequar a central de triagem de acordo com a lei, para
que a segregação de materiais recicláveis, assim como os programas de inclusão social dos
catadores sejam concretizados, uma vez a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal
nº 12.305/2010) enfatiza a importância da inclusão social dos catadores de resíduos sólidos
através de cooperativas e/ou associações no sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos.
Ao iniciar as atividades na central de triagem, recomenda-se a criação e implementação
de um inventário quali-quantitativo dos resíduos enviados para reciclagem, com o intuito de
certificar se as metas de reciclagem estão sendo atendidas.
Tem-se como meta reciclar 80% dos resíduos recicláveis gerados no município. Desta
forma, é apresentado como proposta de ação, em curto prazo, enviar para reciclagem 20% de
todo o resíduo reciclável gerado no município, 40% em médio prazo e 80% em longo prazo.

7.4.7 Programas, projetos e ações para os resíduos sólidos de serviços
de saúde
São previstos programas e ações para o controle do volume de resíduos de saúde gerados
nos postos de saúde e hospital de Carazinho. Desta forma, é prevista a criação e implementação
de um inventário quali-quantitativo dos resíduos gerados e a definição de um responsável pelo
controle dos registros.

7.4.8 Programas, projetos e ações para os resíduos sólidos de
construção civil
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010),
cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo
que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao
gerenciamento de resíduos sólidos.
Neste sentido, em virtude da disposição de resíduos de construção civil em terrenos
baldios e canteiros centrais nas avenidas do município, faz-se necessária a implementação de
ações no horizonte imediato, como o desenvolvimento e implementação de campanhas de
educação ambiental a fim de conscientizar a população quanto ao destino correto destes
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resíduos, assim como para informá-los da existência de empresas devidamente licenciadas e
especializadas na coleta de resíduos de construção e demolição.

7.4.9 Programas, projetos e ações para o sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos na área rural
Para a área rural, prevê-se a execução de todas as ações propostas no horizonte imediato,
uma vez que se tratam de medidas simples, com baixo custo, porém com retorno de grande
valia para as comunidades, assim como para o meio ambiente. Logo, prevê-se a universalização
da coleta dos resíduos sólidos nas comunidades, visto que apenas São Bento e Pinheiro Marcado
são atendidos com a coleta. Para tanto, deverão ser realizados estudos a fim de identificar a
locação das lixeiras, assim como o número de lixeiras a serem instaladas.
Estão previstas, também, campanhas permanentes de conscientização ambiental com o
intuito de evitar a disposição incorreta de resíduos, através da divulgação das iniciativas de
coleta de resíduos especiais (pneus, pilhas, baterias e eletroeletrônicos) realizadas pela
Prefeitura Municipal de Carazinho em parceria com outras empresas, informando aos
moradores os dias e locais de coleta. Também a realização de programas, palestras e
fornecimento de material didático instruindo os moradores a realizar compostagem dos resíduos
orgânicos em suas propriedades, a fim de evitar o mau cheiro proveniente do acondicionamento
de resíduos orgânicos nas lixeiras.
Na sequência apresenta-se o cenário otimista da área urbana e rural do município de
Carazinho, respectivamente (Quadro 15 e
Quadro 16), contendo todos os objetivos, metas, programas, projetos e ações,
responsáveis pelas ações e seus respectivos prazos a serem cumpridos durante os próximos 20
anos.
No cenário apresentado a seguir, foram propostas ações, considerando dois cenários de
investimentos, de acordo com as possibilidades de disposição final dos resíduos, a saber:
Situação 1 – Execução de uma nova célula de disposição de resíduos sólidos no aterro
sanitário de Carazinho.
Situação 2 – Destinar os resíduos sólidos domiciliares para outro município com aterro
sanitário devidamente licenciado.
Uma terceira situação seria a possibilidade do município conceder a gestão e/ou
execução, na forma de concessão, de qualquer das etapas dos serviços de gerenciamento dos
resíduos sólidos do município de Carazinho. Esta poderia ser futuramente a opção do município
caso seja interpretada como a melhor alternativa em análise técnica e econômica. Porém,
segundo orientações da comissão de acompanhamento e fiscalização do PGIRS ficou definido
que os cenários não contemplariam levantamentos de ações, metas e objetivos para
operacionalização desta situação.
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Quadro 15 - Cenário otimista para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área urbana de Carazinho, RS.
ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Criação de um setor
ou departamento
multidisciplinar
responsável pela
Atualmente não há
Estruturar o setor junto à
gestão dos quatro
pessoas específicas
Gerir de forma adequada a
Secretaria de Meio
eixos do saneamento
para trabalhar com a
prestação dos serviços de
Ambiente, com uma
(abastecimento de
gestão dos quatro eixos
saneamento básico e os
equipe multidisciplinar
CO-01
água, drenagem
do saneamento e com contratos de terceirização
formada por Engenheiro
urbana, esgotamento isto verificou-se falhas destes, propondo melhorias
Civil, Engenheiro
sanitário e manejo dos
na definição das
contínuas.
Ambiental, Engenheiro
resíduos sólidos) a fim
responsabilidades.
Florestal e/ou Biólogo.
de melhorar/assegurar
a qualidade dos
serviços prestados.
Contratação de uma
A fim de
empresa especializada
complementar
Atualização do
Atualizar o PGIRS a cada
para a atualização do
informações, propor
CO-02
PGIRS.
quatro anos.
PGIRS ou formação de
novos objetivos, metas
uma equipe técnica
e ações.
capacitada.
Realização de campanhas
permanentes de educação
ambiental,
CO-03
conscientizando a
população quanto ao
destino correto dos
resíduos sólidos.
Divulgação do serviço
oferecido pela Prefeitura
Municipal (serviço de
poda), pontos de
CO-04 recolhimento de resíduos
Foram diagnosticados
especiais, assim como de
pontos de disposições
empresas particulares
Conscientização
irregulares (terrenos
Evitar a disposição
(resíduos da construção
ambiental.
baldios, canteiros
incorreta de resíduos.
civil).
centrais, margens de
rios).
Criação e implementação
de um canal de ouvidoria
CO-05 para a comunicação de
disposição irregular de
resíduos sólidos.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Setor
vinculado à Secretaria
de Meio Ambiente.
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100%

100%

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

Atualização do
PGIRS em
2024, 2028 e
2032.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Planejamento e
Urbanismo

-

-

-

-

Atualização do
PGIRS em
2020.

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente em parceria
com empresas
particulares prestadoras
do serviço.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Manutenção.

Manutenção.

Exercê-la.

Exercê-la.

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento a ser
criado para gestão dos
quatro eixos de
saneamento.

Criação e implementação
de regulamentação
Prefeitura Municipal de
municipal, a fim de
Carazinho:
CO-06
penalizar os responsáveis Departamento de Meio
quando possível
Ambiente
identificá-los.

‘

100%

Médio Prazo
(2020-2023)

Criação e
Implement Manutenção. Manutenção.
ação.

-

Criação e
Implement
ação.

Exercê-la.

Exercê-la.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Reduzir a disposição
de resíduos sólidos em
aterros.

CENÁRIO OTIMISTA

Ampliar a área de
atendimento do
serviço de varrição.

Melhorar/assegurar a
qualidade do serviço
de varrição.
Serviços de
Limpeza
Urbana

Ampliar a área de
atendimento dos
serviços de capina e
roçada.

Melhorar/assegurar a
qualidade do serviço
de capina e roçada.

Conforme levantado
no diagnóstico, em
2015, são limpos em
média 630 km/mês.
Sugere-se a ampliação
a fim de manter as vias
públicas limpas,
evitando o acúmulo de
resíduos e
consequentemente
problemas com a
drenagem.

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
incentivando a população
Reduzir a geração de
para o consumo
CO-07
resíduos sólidos.
consciente, assim como a
aplicação dos 3R
(redução, reutilização,
reciclagem).
Alteração do contrato
(mantendo o sistema
atual previsto em
contrato com a adição
das ações descritas nos
horizontes).
Universalizar o serviço de
CO-08 Aumentar o serviço de
varrição.
varrição para
1.100km/mês, a fim de
atender o centro,
avenidas (Pátria, Flores
da Cunha e São Bento) e
praças diariamente.
Contratação de 01 fiscal,
intensificando a
CO-09
fiscalização da prestação
Implementar o controle e a
do serviço.
fiscalização na prestação
do serviço, tornando a
execução mais eficiente.
Elaborar e implementar
CO-10
cronograma e rotas.

Conforme apresentado
no diagnóstico, não é
realizada a fiscalização
do serviço de varrição,
não possuindo
convicção da
efetivação do serviço
de varrição e a
qualidade do serviço
oferecido.
Conforme levantado
Ampliar o serviço de
no diagnóstico, em
capina e roçada para
2015 o serviço de
aproximadamente 27 km,
capina e roçada,
a fim de atender praças e
Universalizar o serviço de
atendeu 11km/mês da
CO-11
canteiros centrais
capina e roçada.
área urbana. Sugere-se
mensalmente. Atender
a ampliação a fim de
toda a área pavimentada
manter as vias públicas
(aproximadamente 285
limpas.
km) 2 vezes por ano.
Conforme apresentado
Contratação de um fiscal,
no diagnóstico, em
intensificando a
CO-12
2015 não era realizada
fiscalização da prestação
a fiscalização do
Implementar o controle e a
do serviço.
serviço de capina e
fiscalização na prestação
roçada, não possuindo
do serviço, tornando a
convicção da
execução mais eficiente.
Elaborar e implementar
CO-13
efetivação e a
cronograma e rotas.
qualidade do serviço
oferecido.
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Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

-

100%

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%
Aumentar
para
1.100km.

Atender toda
a área
pavimentada
(aproximada
mente
285km) 2
vezes por
ano.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Manutenção.

Manutenção.

Prefeitura Municipal de
Carazinho e empresa
contratada.

-

50%
Aumentar
para 865
km

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos.

-

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho e empresa
contratada.

-

Criação e
Implement Manutenção. Manutenção.
ação.

Prefeitura Municipal de
Carazinho e empresa
contratada.

-

50%.
Aumentar
para 19 km

100%
Aumentar
para 27 km

Atender toda
a área
pavimentada
(aproximada
mente
285km) 2
vezes por
ano.

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos.

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho e empresa
contratada.

-

Manutenção.

Manutenção.

Criação e
Implement Manutenção. Manutenção.
ação.

ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Conforme
Capacitar os funcionários
diagnosticado em
CO-14 responsáveis pelo serviço
2015, os resíduos de
de capina e roçada.
capina e roçada são
Instruir e informar
enviados para o aterro
CO-15
demais envolvidos na
Dispor adequadamente de RSU do município. Adequar a destinação final
atividade.
os resíduos de capina e
Porém, os resíduos
dos resíduos de capina e
roçada.
provenientes da capina
roçada.
e roçada podem ser
Dispor os resíduos de
enviados para o aterro
CO-16 capina e roçada no aterro
de poda do município,
de poda do município.
visto que se trata de
resíduos orgânicos.
Contratação de 01 fiscal
a fim de fiscalizar cortes,
CO-17 disposição irregulares e
acompanhamento técnico
do serviço de poda.
Criação e implementação
Foi diagnosticada a
de regulamentação
realização de podas
municipal, a fim de
CO-18
irregulares no
penalizar os responsáveis
município e a
quando possível
disposição desses
identificá-los.
resíduos em vias
Criação e implementação
Implementar o controle e a
públicas e terrenos
de um canal de ouvidoria
fiscalização na prestação
baldios. Esta prática
para a comunicação de
do serviço, tornando a
pode estar vinculada à
CO-19
corte e disposição
execução mais eficiente.
inexistência de roteiro
irregular de resíduos de
Realizar o serviço de
e frequência para a
poda, assim como para a
poda com
execução deste tipo de
solicitação do serviço.
periodicidade e
serviço, devido à
qualidade em toda a
Criação de um ecoponto
deficiência de
área urbana.
junto à Secretaria de
equipamentos e mão
Obras para a disposição
de obra, visto que o
de resíduos provenientes
município conta com
CO-20
de pequenas podas de
apenas três
jardins em contêineres
funcionários, sendo
metálicos para posterior
possível atender com
destinação dos resíduos
periodicidade apenas
no aterro de poda.
as praças, canteiros
centrais e solicitações
da população.
Atender 100% da área
CO-21
urbana.
Universalizar o serviço de
poda.
CO-22

Contratação de quatro
funcionários.
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Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.
Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente

-

Criação e
Implement
ação.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento a ser
criado para gestão dos 4
eixos de saneamento.

-

Criação e
Implement Manutenção. Manutenção.
ação.

Manutenção.

Manutenção.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos.

-

Criação e
Implement Manutenção. Manutenção.
ação.

Manutenção.

Manutenção.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

60%

Manter 60%

100%

100%

100%

-

50%

Manter 50%

100%

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

CO-23

CO-24

CO-25

CO-26

CENÁRIO OTIMISTA

CO-27
CO-28

Coleta
Seletiva

Conforme levantado
no diagnóstico, parte
da área central era
atendida pela coleta
seletiva, e muitas
vezes os contêineres
eram alocados
individualmente. Desta
forma sugere-se a
ampliação da área de
Ampliação da área de
atendimento e a
atendimento da coleta alocação dos mesmos
seletiva.
em pares. Para a
universalização do
sistema de coleta
seletiva, sugere-se que
nos demais bairros a
coleta seletiva seja
realizada porta a porta,
através da implantação
de lixeiras sob
responsabilidade dos
geradores.

CO-29

Universalização da coleta
seletiva.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Realização de
treinamentos, a fim de
capacitar os técnicos
responsáveis pelo serviço
de poda.
Aquisição de um
caminhão com cesto
aéreo para a realização
de podas em árvores de
grande porte.
OU terceirizar o serviço
Aquisição de um
caminhão estanque ou
terceirizar
Aquisição de três
motosserras ou
terceirizar.
Aquisição de duas
motopodas ou terceirizar.
Aquisição de um
triturador de resíduo
orgânico.
Locação e/ou Aquisição
de 245 contêineres para o
acondicionamento de
resíduo seletivo e 145
para o acondicionamento
de resíduo orgânico para
atendimento de toda a
área do centro e
Avenidas (São Bento,
Pátria e Flores da
Cunha).
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Longo Prazo
(2024-2035)

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

-

-

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

68%

Manter 68%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: DEMA

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Aquisição de um
Municipal de
CO-31 caminhão compactador
Planejamento,
com 25m3 de capacidade.
Urbanismo e Obras
Públicas
Alocação dos contêineres
aos pares (resíduo
CO-30
orgânico e resíduo
seletivo).

Médio Prazo
(2020-2023)

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

CENÁRIO OTIMISTA

Conscientização da
população.

Melhorias na
prestação de serviço
de coleta seletiva.

Justificativa

Foi diagnosticado que
a falta de
conscientização da
população quanto ao
funcionamento da
coleta seletiva acarreta
no acondicionamento
incorreto dos resíduos
nos contêineres.

Devido à falta de um
roteiro para a coleta,
foi diagnosticada a
sobreposição de rotas
ocasionando maiores
custos, ausência de
horário fixo e possíveis
falhas na coleta dos
resíduos.

Meta

Cód.

Logística
reversa
(resíduos
especiais)

Devido à deficiência
na divulgação das
campanhas de coleta
de resíduos especiais,
resíduos
eletroeletrônicos são
dispostos
inadequadamente.

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Estudo e elaboração de
Lei Municipal que
regulamenta a coleta
CO-32
seletiva porta a porta,
com prazo para
adequação e multa para
infratores.
Campanhas de educação
ambiental permanentes,
instruindo como deverá
ser realizada a
segregação dos resíduos
CO-33
nos domicílios, e o
correto
acondicionamento dos
mesmos nos contêineres
e lixeiras.
Definição e
CO-34 implementação de rota e
horário de coleta.

Conscientizar a população
sobre a correta segregação
dos resíduos.

CO-35

Tornar a execução do
serviço mais eficiente.

CO-36

CO-37

Ampliar a área de
atendimento das
campanhas de coleta
de resíduos especiais
(pneus, pilhas, baterias
e eletroeletrônicos)
realizada pela
Prefeitura Municipal
de Carazinho em
parceria com
empresas.

Ações

Atender todos os
geradores.

CO-38

Longo Prazo
(2024-2035)

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho e empresa
contratada.
Prefeitura Municipal de
Comunicar a população
Carazinho:
quanto aos horários de
Departamento de Meio
coleta definidos.
Ambiente
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Fiscalização do serviço
Municipal de
prestado.
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Criação de um canal para
Departamento a ser
reclamações e sugestões.
criado para gestão dos 4
eixos de saneamento.
Elaborar e implementar
campanhas permanentes
de conscientização do
destino correto de
resíduos de pilhas,
baterias, lâmpadas,
Prefeitura Municipal de
pneus, óleos
Carazinho:
lubrificantes,
Departamento de Meio
eletroeletrônicos,
Ambiente.
embalagens de
agrotóxicos, entre outros
que podem estar inclusos
dentro de programas de
logística reversa.
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Médio Prazo
(2020-2023)

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Elaborar campanhas de
Prefeitura Municipal de
divulgação dos
Carazinho:
CO-39
programas de
Departamento de Meio
recolhimento de resíduos
Ambiente.
especiais.
OPÇÃO 01 – Executar nova célula
A célula de disposição
do aterro sanitário de
Carazinho atingiu a
Como medida
sua capacidade
provisória os resíduos
máxima, e até ser
domiciliares deverão definido o destino final
ser enviados para
dos resíduos do
outro município.
município os mesmos
deverão ser enviados
para outro município
com aterro licenciado.

Definir o aterro sanitário
que os RSU gerados em
CO-40
Carazinho serão
destinados.

Dispor adequadamente os
RSU.

CENÁRIO OTIMISTA

CO-41

Encerrar a célula de
disposição.

A atual célula de
disposição já atingiu a
sua capacidade de
armazenamento.

Regularizar o aterro
sanitário de Carazinho.

CO-42

CO-43

Disposição
Final

Definição do destino
final dos resíduos
sólidos urbanos de
Carazinho.

Dispor os resíduos
domiciliares no aterro
de RSU do município.

A célula de disposição
do aterro sanitário de
Carazinho atingiu a
sua capacidade e a
mesma será encerrada.

Determinar o local de
disposição final dos RSU.

CO-44

CO-45

Definir o melhor
procedimento em
termos de qualidade e
menor custo ao
município.

Regularizar o aterro
sanitário de Carazinho.

O município não
possui um controle da
geração de resíduos
sólidos devido à falta

Controlar a geração de
resíduos sólidos do
município.

CO-46

CO-47

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Cobertura final.
Obras e Serviços
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Sistema de drenagem das Carazinho: Secretaria de
águas superficiais.
Obras e Serviços
Urbanos.
Análise dos estudos
referentes a avaliação da
Prefeitura Municipal de
viabilidade técnica e
Carazinho:
econômica de
Departamento a ser
alternativas de disposição
criado para gestão dos 4
final dos resíduos sólidos
eixos de saneamento.
domiciliares do
município.
Executar uma nova
Prefeitura Municipal de
célula para disposição Carazinho: Secretaria de
dos resíduos
Obras e Serviços
domiciliares.
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Operação do aterro
Carazinho: Secretaria de
sanitário de resíduos
Obras e Serviços
sólidos de Carazinho.
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Instalação de balança.
Obras e Serviços
Urbanos.
Solucionar problemas
com vazamento de
chorume.
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Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

Manutenção

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

CENÁRIO OTIMISTA

de balança no aterro
sanitário. Desta forma
sugere-se a instalação
a fim de realizar a
pesagem dos
caminhões.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Prefeitura Municipal de
Contratação de um
Carazinho: Secretaria de
CO-48 funcionário para registrar
Obras e Serviços
as pesagens.
Urbanos.

CO-49

Impermeabilização do
piso em conformidade
com a lei.

CO-50

Conserto da esteira.

CO-51

Conserto da prensa.

Modernização e ampliação
da estrutura existente de
Estruturação de
Reduzir os custos com triagem para melhoria do
associações e
a disposição de
serviço de segregação de
cooperativas de
resíduos sólidos,
materiais recicláveis,
CO-52 catadores, objetivando a
inserir os catadores no
possibilitando a
inserção de catadores na
sistema de coleta
implantação de novas
triagem dos resíduos da
seletiva.
associações/cooperativas e
coleta seletiva.
a inclusão social dos
Implantação de cursos de
catadores.
capacitação visando a
CO-53
sustentabilidade de
associações/cooperativa
de catadores.

CO-54

Possuir dados quanto
ao volume de resíduos
sólidos enviados para
reciclagem.

Reciclar 80% dos
resíduos recicláveis
gerados no município.

Criação e implementação
de um inventário qualiCO-55 quantitativo dos resíduos
enviados para
reciclagem.
Definir responsável pelo
controle dos registros do
CO-56 volume dos resíduos que
são enviados para
reciclagem.

Registrar a quantidade de
resíduos enviados para
reciclagem.

CO-57

Elaboração de um
cadastro de depósitos,
sucateiros e indústrias
recicladoras.
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Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria da
Assistência Social

-

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria da
Assistência Social

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos.
Prefeitura de Carazinho:
Secretaria de Obras.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Obras e Serviços
Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento a ser
criado para gestão dos 4
eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento a ser
criado para gestão dos 4
eixos de saneamento.

-

10%

15%

20%

40%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

100%

-

-

-

-

-

ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Enviar os resíduos
domiciliares para
outro município.

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

OPÇÃO 02 – Enviar os resíduos para outro município
Prefeitura Municipal de
Definir o melhor
Elaboração de contrato
Carazinho: Secretaria
procedimento em
entre a Prefeitura
Dispor adequadamente os
Municipal de
termos de qualidade e
CO-58 Municipal de Carazinho
RSU.
Planejamento,
menor custo ao
e responsáveis pelo
Urbanismo e Obras
município.
aterro sanitário.
Públicas e SEPLAN
Prefeitura Municipal de
Impermeabilização do
Carazinho: Secretaria de
CO-59 piso em conformidade
100%
Obras e Serviços
com a lei.
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
CO-60
Conserto da esteira.
100%
Obras e Serviços
Urbanos.
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria de
Conserto da prensa.
100%
Modernização e ampliação CO-61
Obras e Serviços
da estrutura existente de
Urbanos.
Reduzir os custos com triagem para melhoria do
Estruturação de
a disposição de
serviço de segregação de
associações e
resíduos sólidos,
materiais recicláveis,
cooperativas de
Prefeitura Municipal de
inserir os catadores no
possibilitando a
CO-62 catadores, objetivando a Carazinho: Secretaria da
100%
sistema de coleta
implantação de novas
inserção de catadores na
Assistência Social
seletiva.
associações/cooperativas e
triagem dos resíduos da
a inclusão social dos
coleta seletiva.
catadores.
Implantação de cursos de
capacitação visando a
Prefeitura Municipal de
CO-63
sustentabilidade de
Carazinho: Secretaria da
associações/cooperativa
Assistência Social
de catadores.
Prefeitura Municipal de
Reciclar 80% dos
Carazinho: Secretaria de
CO-64
resíduos recicláveis
Obras e Serviços
gerados no município.
Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente
Criação e implementação Prefeitura Municipal de
de um inventário qualiCarazinho:
CO-65 quantitativo dos resíduos
Departamento a ser
100%
enviados para
criado para gestão dos 4
reciclagem.
eixos de saneamento.
Possuir dados quanto
Definir responsável pelo Prefeitura Municipal de
Registrar a quantidade de
ao volume de resíduos
controle dos registros do
Carazinho:
resíduos enviados para
sólidos enviados para
CO-66 volume dos resíduos que
Departamento a ser
100%
reciclagem.
reciclagem.
são enviados para
criado para gestão dos 4
reciclagem.
eixos de saneamento.
Elaboração de um
Prefeitura Municipal de
cadastro de depósitos,
Carazinho:
CO-67
100%
sucateiros e indústrias
Departamento de Meio
recicladoras.
Ambiente.
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Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

10%

15%

20%

40%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Resíduos de
Serviços de
Saúde

Objetivo

Justificativa

Meta

Possuir dados quanto
ao volume de resíduos
sólidos enviados para o
aterro sanitário.

Registrar o volume de
resíduos destinados no
aterro.

Realizar levantamento Possuir dados quanto
dos resíduos de
ao volume de resíduos
serviços de saúde
de serviços de saúde
gerados no município. gerados no município.

Resíduos
Acondicionar e dispor Realizar a disposição
Sólidos da
os RSCC de forma
correta dos resíduos da
Construção
adequada.
construção civil.
Civil

Cód.

Ações

Responsável pela Ação Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Prefeitura Municipal de
Criação e implementação
Carazinho:
de um inventário qualiCO-68
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
criado para gestão dos 4
enviados para o aterro.
eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal de
Criação e implementação
Carazinho:
de um inventário qualiCO-72
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
criado para gestão dos 4
gerados.
eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal de
Definir responsável pelo
Carazinho:
controle dos registros do
Departamento a ser
CO-73
volume dos resíduos
criado para gestão dos
gerados.
quatro eixos de
saneamento.
Prefeitura Municipal de
Desenvolver e
Carazinho:
CO-74 implementar programas
Departamento de Meio
de educação ambiental.
Ambiente.
Divulgação dos serviços
Empresas que prestam
CO-75 de coleta de resíduos de
serviço.
construção e demolição.

Manter os registros de
geração atualizados.

Eliminar a disposição
incorreta dos resíduos da
construção civil.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 16 - Cenário otimista para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área rural de Carazinho, RS.
ÁREA RURAL
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

CENÁRIO OTIMISTA

2016

Coleta
Seletiva

CENÁRIO OTIMISTA

Disposição
Final

Logística
reversa

Ampliar a coleta
dos resíduos
sólidos
domiciliares.

Apenas São Bento e
Pinheiro Marcado são
atendidos com a coleta
de resíduos.

Universalização
do serviço de
coleta.

CO-76

Elaboração e execução de
estudos estratégicos para
realizar adequações na
coleta de resíduos
atendendo toda área rural
do município.

CO-77

Estudo para a aquisição e
alocação de lixeiras nas
áreas com deficiência.

CO-78

Definição de rotas e
horários de coleta.

CO-79

Divulgação dos horários de
coleta.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas

Reduzir o volume
Os moradores se
de resíduos
queixam do mau cheiro
orgânicos nas
Campanhas permanentes de
nas lixeiras, desta forma
Evitar o acúmulo
lixeiras e
educação ambiental,
Prefeitura Municipal de
sugere-se a realização de
de resíduos
consequentemente CO-80 instruindo os moradores a Carazinho: Departamento de
compostagem a fim de
orgânicos.
o mau cheiro e a
realizar compostagem nas
Meio Ambiente.
evitar o acúmulo de
proliferação de
suas propriedades.
resíduos orgânicos nas
vetores de
lixeiras.
doenças.
Elaborar campanhas de
A logística reversa é
conscientização do destino
realizada apenas na área
correto de resíduos de
urbana do município.
pilhas,
baterias, lâmpadas,
Realizar
Desta forma muitos
pneus, óleos lubrificantes,
Prefeitura Municipal de
campanhas
moradores da área rural
CO-81
eletroeletrônicos,
Carazinho: Departamento de
referentes à
não têm conhecimento
embalagens de agrotóxicos,
Meio Ambiente.
logística reversa
da realização das
Atender todos os
entre outros que podem
de pneus, pilhas,
campanhas de
geradores.
estar inclusos dentro de
baterias e
recolhimento desses
programas de logística
eletroeletrônicos resíduos. Com o intuito
reversa.
nas comunidades
de evitar a queima e a
do interior.
disposição irregular
Elaborar campanhas de
Prefeitura Municipal de
sugere-se a realização de
divulgação dos programas
CO-82
Carazinho: Departamento de
campanhas nas
de recolhimento de
Meio Ambiente.
comunidades.
resíduos especiais.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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-

2017

2018

Curto
Médio
Longo
Prazo
Prazo
Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)

Criação e
Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
Implementação.

-

100%

Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO PARA PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES
Visando proporcionar ao município de Carazinho uma aproximação quanto aos valores
necessários à execução de cada ação proposta, foi desenvolvido um estudo para levantamento
dos custos inerentes a cada ação. Este estudo servirá como base para uma comparação dos
valores necessários (saídas) em relação aos valores arrecadados e/ou disponíveis atualmente
(entradas - apresentadas no diagnóstico do sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos).
As metas para o PGIRS levam em consideração a evolução do sistema a curto, médio e
longo prazo. Portanto, considera-se que estas serão implantadas ao longo de 20 anos. Por este
motivo, foi realizada a correção dos investimentos futuros e, para tanto, foi utilizada como base
a média anual do IGPM e da inflação, que gira em torno de 6,0% a.a., apenas aplicada aos
montantes finais de cada cenário, para cada eixo.
Algumas ações previstas não necessitam de investimentos e outras ações possuem seu
investimento incorporado em outra ação. Estes casos foram sinalizados nas planilhas
apresentadas.
Por fim, é necessário destacar que avaliações mais precisas sobre os investimentos
necessários à concretização das ações deverão ser obtidas a partir de estudos e projetos a serem
elaborados posteriormente durante a execução do PGIRS. Além disso, estarão propensas a
reavaliações por ocasião das revisões do Plano, a serem realizadas a cada quatro anos.
A Tabela 30 apresenta os investimentos estimados para as ações no Cenário Otimista
para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, tanto da área urbana quanto
rural de Carazinho e a Tabela 31 e a Tabela 32 apresentam a soma dos valores totais estimados
para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
No cenário definido pela comissão técnica (Cenário Otimista), foram propostas ações,
considerando dois cenários de investimentos, de acordo com as possibilidades de disposição
final dos resíduos.
Situação 1 – Execução de uma nova célula de disposição de resíduos sólidos no aterro
sanitário de Carazinho.
Situação 2 – Destinar os resíduos sólidos domiciliares para outro município com aterro
sanitário devidamente licenciado.
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Tabela 30 - Estimativa dos custos de execução das ações no Cenário Otimista do Sistema de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos das áreas urbana e rural
de Carazinho, RS.
ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

CENÁRIO OTIMISTA

Estruturar o setor junto a
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos, contendo
uma equipe disciplinar
CO-01
formada por Engenheiro
Civil, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal e/ou Biólogo.

CO-02
Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Contratação de uma
empresa especializada para
a atualização do PGIRS ou
formação de uma equipe
técnica capacitada.

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

CO-04

-

-

-

-

Atualização
do PGIRS em
2020.

-

-

-

-

R$
40.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

Atualização do
PGIRS em
Estimado (Infra2024, 2028 e
Geo) - R$ 40.000,00
2032.
por atualização
R$
120.000,00
100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00
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R$ 8.000,00

Descrição

--

R$
160.000,00

R$ 160.000,00

Longo Prazo
(2024-2035)
100%

-

100%
Realização de campanhas
de educação ambiental
permanentes,
CO-03
R$ 160.000,00
conscientizando a
R$ 8.000,00
população quanto o destino
correto dos resíduos sólidos.
Divulgação do serviço
oferecido pela Prefeitura
Municipal (serviço de
poda), pontos de
recolhimento de resíduos
especiais, assim como de
empresas particulares
(resíduos da construção
civil)

Médio Prazo
(2020-2023)
100%

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano

Campanhas de
divulgação:
estimado R$
8.000,00/ano

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CENÁRIO OTIMISTA

Criação e implementação de
um canal de ouvidoria para Esta ação não
CO-05
a comunicação de
necessita de
disposição irregulares de
investimento.
resíduos sólidos.
Criação e implementação de
regulamentação municipal, Esta ação não
CO-06
a fim de penalizar os
necessita de
responsáveis quando
investimento.
possível de identificá-los.
Campanhas de educação
ambiental permanentes,
incentivando a população
para o consumo consciente,
CO-07
R$ 152.000,00
assim como a aplicação dos
3 R´s (não-geração,
redução, reutilização,
reciclagem).

CO-08
Serviços de
Limpeza
Urbana

Alteração do contrato
(mantendo o sistema atual
previsto em contrato com a
adição das ações descritas
nos horizontes).

R$
11.373.553,80

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
Criação e
Manutenção. Manutenção.
Implementação.

-

CO-10

Elaborar e implementar
cronograma e rotas.

Esta ação não
necessita de
investimento

Manutenção.

Manutenção.

Criação e
Implementação.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

100%

100%

100%

-

-

-

R$
242.546,40

Longo Prazo
(2024-2035)

-

Contratação de 01 fiscal,
CO-09 intensificando a fiscalização
da prestação do serviço.

Médio Prazo
(2020-2023)

-

100%

R$ 8.000,00

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

50%
Aumentar para
865 km

100%
Aumentar
para
1.100km

R$
458.173,20
100%

R$
582.648,00
100%

Atender toda
a área
pavimentada
(aproximada
mente
285km) 2
vezes por
ano.
R$
607.807,80
100%

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Criação e
Manutenção.
Implementação.
-
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100%

100%

R$
2.431.231,20
100%

R$
7.293.693,60
100%

Descrição

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano

R$ 44,14/km serviço de varrição

Contratação de 1
fiscal (salário R$
788,00 + 35%
encargos)
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CO-11

Alteração do contrato
(mantendo o sistema atual
previsto em contrato com a
adição das ações descritas
nos horizontes).

R$
825.981,51

CENÁRIO OTIMISTA

Contratação de 01 fiscal,
CO-12 intensificando a fiscalização
da prestação do serviço.

Investimento
incluído na
ação CO9
Esta ação não
necessita de
investimento

CO-13

Elaborar e implementar
cronograma e rotas.

CO-14

Capacitar os funcionários
responsáveis pelo serviço
de capina e roçada.

R$
114.000,00

CO-15

Instruir e informar demais
envolvidos na atividade.

R$
13.000,00

Dispor os resíduos de
CO-16 capina e roçada no aterro de
poda do município.
CO-17

Contratação de 01 fiscal a
fim de fiscalizar cortes e
disposição irregulares.

Criação e implementação de
regulamentação municipal,
CO-18
a fim de penalizar os
responsáveis quando
possível de identificá-los.

Esta ação não
necessita de
investimento
Investimento
incluído na
ação CO9
Esta ação não
necessita de
investimento

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
Atender toda
a área
pavimentada
50%.
100%
(aproximada
Aumentar para
Aumentar
mente
19 km
para 27 km
285km) 2
vezes por
ano.
R$
R$
R$
27.238,95
38.707,92
44.707,92
100%
100%
100%

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição

100%

100%

Serviço de capina e
roçada - R$1314,16
(11 km/mês)

R$
178.831,68
100%

R$
536.495,04
100%
--

-

Criação e
Manutenção.
Implementação.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

100%
R$
6.000,00
100%
R$
1.000,00
100%

100%
R$
24.000,00
100%
R$
4.000,00
100%

100%
R$
72.000,00
100%
R$
6.000,00
100%

100%

100%
R$
6.000,00
100%
R$
1.000,00
100%

100%
R$
6.000,00
100%
R$
1.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

Criação e
Implementação.

Exercê-la.

--

Exercê-la.
-
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Estimado.

100%

-

Estimado.

--

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Exercê-la.

Exercê-la.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

ÁREA URBANA

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Criação e implementação de
um canal de ouvidoria para
a comunicação de
CO-19 disposição e corte irregular
de resíduos de poda, assim
como para a solicitação do
serviço.
Criação de um ecoponto
junto a Secretaria de Obras
para a disposição de
resíduos provenientes de
CO-20 pequenas podas de jardins
em contêineres metálicos
para posterior destinação
dos resíduos no aterro de
poda.

Investimento
Total
Estimado

Esta ação não
necessita de
investimento

R$
105.000,00

Atender 100% da área
urbana.

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-22

Contratação de 04
funcionários.

R$
919.123,20

CO-24

Aquisição de um caminhão
com cesto aéreo para a
realização de podas em
árvores de grande porte.

R$
200.000,00

CO-25

Aquisição de 01 caminhão
estanque.

R$
100.000,00

Longo Prazo
(2024-2035)

Manutenção.

Manutenção.

Criação e
Manutenção.
Implementação.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

R$
15.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

-

60%

Manter 60%

100%

100%

100%

50%
R$
25.531,20
100%

Manter 50%
R$
25.531,20
100%

100%
R$
51.062,40
100%

100%
R$
204.249,60
100%

100%
R$
612.748,80
100%

-

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
40.000,00

R$
120.000,00

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

R$
200.000,00

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

-

-

-

100%
R$
100.000,00

-

-

-
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Estimado com base
em outros Planos
(Piquete e Campos
do Jordão)

--

-

Descrição

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

R$
190.000,00

Médio Prazo
(2020-2023)

-

-

CO-21

Realização de treinamentos,
a fim de capacitar os
CO-23
técnicos responsáveis pelo
serviço de poda.

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
Criação e
Manutenção. Manutenção.
Implementação.

Salário R$ 788,00 +
35% encargos
Treinamentos:
estimado R$
10.000,00/ano
Valor estimado
(Pago pela
Prefeitura de
Cáceres-MT)
Estimado com base
em outros Planos.

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CO-26

Aquisição de 03
motosserras.

R$
6.000,00

CO-27 Aquisição de 02 motopodas.

R$
4.000,00

Aquisição de um triturador
de resíduo orgânico.

R$
2.000,00

CENÁRIO OTIMISTA

CO-28

CO-29

Coleta
Seletiva

CO-30

Aquisição de 245
contêineres para o
acondicionamento de
resíduo seletivo e 145 para
o acondicionamento de
resíduo orgânico para
atendimento de toda a área
do centro e Avenidas (São
Bento, Pátria e Flores da
Cunha).
Alocação dos contêineres
em pares (resíduo orgânico
e resíduo seletivo).

R$
2.329.080,00

Esta ação não
necessita de
investimento

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
68%
Manter 68%
100%
R$
R$
4.000,00
2.000,00
100%
100%
100%
R$
4.000,00
100%
100%
100%
R$
2.000,00
100%
100%
100%

CO-31

R$
100.000,00

CO-32

Estudo e elaboração de Lei
Municipal que regulamenta
a coleta seletiva porta a
porta, com prazo para
adequação e multa para
infratores.

Esta ação não
necessita de
investimento

Longo Prazo
(2024-2035)
100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

R$
2.329.080,00

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Descrição
Média de preços lojas online - R$
1.000,00/unidade
Média de preços lojas online - R$
2.000,00/unidade
Média de preços lojas online - R$
2.000,00/unidade

R$
5.972,00/contêiner
(Orçamento
Themac-SC)

--

-

Aquisição de 01 caminhão
compactador com 25m3 de
capacidade.

Médio Prazo
(2020-2023)
100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

Orçamento
DAMAEQ-PR

--
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ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
instruindo como deverá ser
realizada a segregação dos
CO-33
resíduos nos domicílios, e o
correto acondicionamento
dos mesmos nos contêineres

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição

Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
152.000,00

CENÁRIO OTIMISTA

e lixeiras.

CO-34

Definição e implementação
de rota e horário de coleta.

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-35

Comunicar a população
quanto aos horários de
coleta definidos.

R$
120.000,00

CO-36

Fiscalização do serviço
prestado.

CO-37

Logística
reversa
(resíduos
especiais)

Criação de um canal para
reclamações e sugestões.

Elaborar e implementar
campanhas permanentes de
conscientização do destino
correto de resíduos de
pilhas, baterias, lâmpadas,
CO-38 pneus, óleos lubrificantes,
eletroeletrônicos,
embalagens de agrotóxicos,
entre outros que podem
estar inclusos em programas
de logística reversa.
Elaborar campanhas de
divulgação dos programas
CO-39
de recolhimento de resíduos

Investimento
incluído na

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 24.000,00

R$ 72.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento

--

-

ação CO9

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

100%

100%

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano

R$
152.000,00

R$
160.000,00

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Comunicação:
rádio, TV, cartazes R$ 6.000,00/ano

-

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

especiais.
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Campanhas de
divulgação:
estimado R$
8.000,00/ano

ÁREA URBANA

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Disposição
Final

Investimento
Total
Estimado

Cód.

Ações

CO-40

Definir o aterro sanitário
que os RSU gerados em
Carazinho serão destinados.

CO-41

Solucionar problemas com
vazamento de chorume.

CO-42

Cobertura final.

R$
500.000,00

CO-43

Sistema de drenagem das
águas superficiais.

R$
107.112,70

CO-44

Análise dos estudos
referentes a avaliação da
viabilidade técnica e
econômica de alternativas
de disposição final dos
resíduos sólidos
domiciliares do município.

Esta ação não
necessita de
investimento

Executar uma nova célula
para disposição dos
resíduos domiciliares.

R$
1.500.000,00

CO-45

CO-46

CO-47

Esta ação não
necessita de
investimento
Custo
incluído no
encerramento
da célula.

Operação do aterro sanitário
R$
de resíduos sólidos de
11.434.656,00
Carazinho.
Instalação de balança.

Contratação de 01
CO-48 funcionário para registrar as
pesagens.

R$
70.000,00
R$
242.546,40

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
OPÇÃO 01 - Executar nova célula
100%
-

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição

-

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

100%

-

-

-

--

100%
R$
500.000,00
100%
R$
107.112,70

-

100%

-

-

-

-

Projeto Prefeitura

-

-

-

-

Dados prefeitura.

-

-

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

100%

-

-

-

-

-

R$
1.500.000,00

-

-

-

-

100%
R$
601.824,00
100%
R$
25.000,00
100%
R$
12.765,60

100%
R$
601.824,00
Manutenção.
R$
2.500,00
100%
R$
12.765,60

100%
R$
601.824,00
Manutenção.
R$
2.500,00
100%
R$
12.765,60

100%
R$
2.407.296,00
Manutenção.
R$
10.000,00
100%
R$
51.062,40

100%
R$
7.221.888,00
Manutenção.
R$
30.000,00
100%
R$
153.187,20

-
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Correção de R$
1.141.892,40 para
R$ 1.500.000,00
(dados prefeitura)
Valores de operação
+ monitoramento
(dados prefeitura)
Média de preços lojas online e
manutenção 10%
Salário R$ 788,00 +
35% encargos

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

CO-49

CO-50

CENÁRIO OTIMISTA

CO-51

Ações

Impermeabilização do piso
em conformidade com a lei.

Investimento
Total
Estimado

Conserto da esteira.

Conserto da prensa.

R$
17.000,00

R$
400.000,00

CO-53

Implantação de cursos de
capacitação visando a
sustentabilidade de
associações/cooperativa de
catadores.

R$
300.000,00

CO-54

Reciclar 80% dos resíduos
recicláveis gerados no
município.

Esta ação não
necessita de
investimento

Criação e implementação de
um inventário qualiCO-55
quantitativo dos resíduos
enviados para reciclagem.

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

-

-

-

-

-

R$
900,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

R$
17.875,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

R$
17.000,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

R$
400.000,00

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
60.000,00

R$
180.000,00

5%

10%

15%

20%

40%

80%

R$
900,00

R$
17.875,00

Estruturação de associações
e cooperativas de catadores,
CO-52
objetivando à inserção de
catadores na triagem dos
resíduos da coleta seletiva.

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

100%

100%

100%

100%
-
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Valoração conforme
Revista
Infraestrutura
Urbana (R$
18,00/m² considernado área
de 50m³)
50% do valor de
uma nova
(orçamento WAIGSP)
50% do valor de
uma nova
(orçamento WAIGSP)

Estimado.

Estimado com base
em outros Planos
(R$ 15.000,00/ano)

--

-

Esta ação não
necessita de
investimento

Descrição

100%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CO-56

Definir responsável pelo
controle dos registros do
volume dos resíduos que
são enviados para
reciclagem.

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-57

Elaboração de um cadastro
de depósitos, sucateiros e
indústrias recicladoras.

Esta ação não
necessita de
investimento

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
-

CO-59

CENÁRIO OTIMISTA

Impermeabilização do piso
em conformidade com a lei.

R$
900,00

CO-60 Conserto da esteira.

R$
17.875,00

CO-61 Conserto da prensa.

R$
17.000,00

Longo Prazo
(2024-2035)
-

-

100%

-

-

-

-

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

100%

Mudança de Minas
do Leão para Giruá
(R$ 5,00/km 208km) e (R$
120,00/t - 33t/d --312 dias no ano,
descontando 53
domingos)

-

-

R$
1.884.480,00

R$
1.884.480,00

R$
1.884.480,00

R$
5.591.040,00

R$
15.475.200,00

100%

-

-

-

-

-

R$
900,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

R$
17.875,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

R$
17.000,00

-

-

-

-

-
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Descrição

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

OPÇÃO 02 - Enviar para outro município
100%
100%
100%
Elaboração de contrato
entre a Prefeitura Municipal
R$
CO-58
de Carazinho e responsáveis 26.719.680,00
pelo aterro sanitário.

Médio Prazo
(2020-2023)
-

Valoração conforme
Revista
Infraestrutura
Urbana (R$
18,00/m² considerando área
de 50m³)
50% do valor de
uma nova
(orçamento WAIGSP)
50% do valor de
uma nova
(orçamento WAIGSP)

ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Estruturação de associações
e cooperativas de catadores,
CO-62
objetivando à inserção de
catadores na triagem dos
resíduos da coleta seletiva.

CO-63

Implantação de cursos de
capacitação visando a
sustentabilidade de
associações/cooperativa de
catadores.

R$
400.000,00

R$
285.000,00

Reciclar 80% dos resíduos
recicláveis gerados no
município.
Criação e implementação de
um inventário qualiCO-65
quantitativo dos resíduos
enviados para reciclagem.
Definir responsável pelo
controle dos registros do
CO-66
volume dos resíduos que
são enviados para
reciclagem.

Esta ação não
necessita de
investimento

Elaboração de um cadastro
de depósitos, sucateiros e
indústrias recicladoras.

Esta ação não
necessita de
investimento

Criação e implementação de
um inventário qualiCO-68
quantitativo dos resíduos
enviados para o aterro.

Esta ação não
necessita de
investimento

Criação e implementação de
um inventário qualiquantitativo dos resíduos
gerados.

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-64

CENÁRIO OTIMISTA

Investimento
Total
Estimado

CO-67

Resíduos de
Serviços de CO-72
Saúde

Esta ação não
necessita de
investimento

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
-

Médio Prazo
(2020-2023)
-

Longo Prazo
(2024-2035)
-

R$
400.000,00

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
60.000,00

R$
180.000,00

-

10%

15%

20%

40%

80%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%
-

100%

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento
-

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%
-
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Estimado com base
em outros Planos
(R$ 15.000,00/ano)
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

Estimado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

Descrição

100%

100%

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

ÁREA URBANA

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Resíduos
Sólidos da
Construção
Civil

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CO-73

Definir responsável pelo
controle dos registros do
volume dos resíduos
gerados.

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-74

Desenvolver e implementar
programas de educação
ambiental.

R$
160.000,00

Divulgação dos serviços de
CO-75 coleta de resíduos de
construção e demolição.

R$
160.000,00

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
-

Médio Prazo
(2020-2023)
-

Longo Prazo
(2024-2035)
-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

Descrição
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano
Campanhas de
divulgação:
estimado R$
8.000,00/ano

ÁREA RURAL

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Coleta
Seletiva

Cód.

Ações

Elaboração e execução de
estudos estratégicos para
realizar adequações na
CO-76
coleta de resíduos
atendendo toda área rural do
município.
Estudo para a aquisição e
CO-77
alocação de lixeiras nas
áreas com deficiência.
CO-78

Definição de rotas e
horários de coleta.

CO-79

Divulgação dos horários de
coleta.

Investimento
Total
Estimado
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.
Investimento
incluído na
ação CO35

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
Criação e
Manutenção. Manutenção.
Implementação.

Descrição
Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Manutenção.

Manutenção.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

100%

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%
-

-

100%

100%
-
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Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
--

ÁREA RURAL
Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

CENÁRIO OTIMISTA

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
Disposição
CO-80 instruindo os moradores a
Final
realizar compostagem nas
suas propriedades.
Elaborar campanhas de
conscientização do destino
correto de resíduos de
pilhas, baterias, lâmpadas,
pneus, óleos lubrificantes,
CO-81
eletroeletrônicos,
embalagens de agrotóxicos,
Logística
entre outros que podem
reversa
estar inclusos dentro de
programas de logística
reversa.
Elaborar campanhas de
divulgação dos programas
CO-82
de recolhimento de resíduos
especiais.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Investimento
Total
Estimado
R$
160.000,00

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%

Médio Prazo
(2020-2023)
100%

Longo Prazo
(2024-2035)
100%

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Investimento
incluído na
ação CO38

Investimento
incluído na
ação CO39

Descrição

Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
8.000,00/ano

--

100%

100%

100%

100%
-
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100%

100%
--

Tabela 31 - Soma dos investimentos para execução das ações nos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos no Cenário Otimista, para as áreas urbana e
rural de Carazinho, atuais e corrigidos para os anos de planejamento – considerando destino final dos resíduos a uma nova célula no aterro municipal.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)

2016
OPÇÃO 1 –
Destinação Final Aterro
de Carazinho (Nova
Célula)

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2017
2018

R$ 1.111.887,70

R$ 5.427.378,55

R$ 1.391.742,32

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Investimento Total
Estimado

R$ 1.550.433,32

R$ 5.833.733,28

R$ 17.495.199,84

R$ 32.810.375,01

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)

2016

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2017
2018

R$ 1.178.600,96

R$ 6.098.202,54

R$ 1.657.587,37

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Investimento Total
Estimado

R$ 1.957.386,34

R$ 9.298.084,56

R$ 56.109.476,00

R$ 76.299.337,78

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Tabela 32 - Soma dos investimentos para execução das ações nos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos no Cenário Otimista, para as áreas urbana e
rural de Carazinho, atuais e corrigdos para os anos de planejamento – considerando destino final dos resíduos o envio a aterro fora do município.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)

2016
OPÇÃO 2 –
Destinação Final
(Encaminhar a Aterro em
outro Município)

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2017
2018

R$ 489.775,00

R$ 5.172.268,95

R$ 2.659.132,72

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Investimento Total
Estimado

R$ 2.817.823,72

R$ 8.956.414,88

R$ 25.565.324,64

R$ 45.660.739,91

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)

2016

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2017
2018

R$ 9.161,50

R$ 5.811.561,40

R$ 3.167.069,62

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Investimento Total
Estimado

R$ 3.557.437,52

R$ 14.275.164,61

R$ 81.991.459,51

R$ 109.321.854,16

9 FONTES DE INVESTIMENTO
A demanda de recursos por parte da Administração Pública se faz necessária para efetiva
implementação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Neste contexto, a
administração deverá buscar alternativas de captação de recursos em diferentes fontes.
No tocante ao manejo de resíduos sólidos urbanos, cabe ao Ministério das Cidades, por
meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o atendimento a municípios com
população superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas, Regiões
Integradas de Desenvolvimento ou participantes de Consórcios Públicos afins (Ministério das
Cidades, 2014).
Como fontes de financiamento não reembolsáveis relacionadas ao saneamento básico
cita-se o Ministério de Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
Os principais programas de financiamento para projetos na área de RSU no âmbito do
governo federal e estadual são apresentados a seguir.

9.1 Programa Brasil joga limpo
O programa do Governo Federal repassa recursos do Orçamento Geral da União (OGU)
a municípios e concessionárias estaduais e municipais, conforme critérios e deliberações do
Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). A seleção é oficializada para a Caixa Econômica
Federal e é iniciada a elaboração das análises necessárias para efetivação dos contratos de
repasse. Algumas das ações atendidas pelo programa:


Elaboração de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;



Elaboração do Projeto Executivo para a implantação do investimento previsto;



Implantação de Aterro Sanitário;



Implantação de Unidades de Obras de Destino Final;



Implantação de Coleta Seletiva;



Recuperação de Lixão.

9.2 Programas Resíduos Sólidos Urbanos
O programa administrado pelo Ministério das Cidades utiliza recursos OGU para
incentivar municípios a adotar boas práticas no tratamento de resíduos sólidos.
A iniciativa oferece apoio à implantação dos sistemas de limpeza pública,
acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos. O
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resultado esperado é a salubridade ambiental, a eliminação de lixões e a inserção de catadores,
tudo por meio das seguintes ações:


Desativação de lixões e implantação ou adequação de unidades de disposição final aterros sanitários ou aterros controlados;



Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de triagem e
compostagem, incluindo a infraestrutura para a coleta seletiva por parte dos catadores;



Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de transbordo;



Sistemas de acondicionamento, coleta e transporte de resíduos domésticos e de vias e
logradouros públicos.

9.3 Programa Saneamento para Todos
O Programa Saneamento Para Todos, financia empreendimentos nas seguintes
modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado,
desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo
de resíduos da construção e demolição, preservação e recuperação de mananciais, estudos e
projetos.
São participantes do Programa Saneamento Para Todos, de que trata esta Instrução
Normativa:
a) O Ministério das Cidades - MCIDADES, na qualidade de Gestor da Aplicação;
b) A Caixa Econômica Federal, na qualidade de Agente Operador;
c) As instituições financeiras habilitadas pelo Agente Operador, na forma da
regulamentação em vigor, na qualidade de Agente Financeiro.
d) As empresas públicas e as sociedades de economia mista constituídas com a finalidade
de prestar serviços públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário,
controladas diretas ou indiretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
Municípios, na qualidade de Mutuário, de Agente Promotor e de Garantidor.
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10 MECANISMOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
PGIRS
A avaliação e monitoramento da eficiência e eficácia da implementação do Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) é essencial para que a administração pública de
Carazinho garanta a concretização das ações previstas e para que conheça os resultados de suas
ações, de forma que seja possível realizar as alterações necessárias.
Neste sentido, na sequência serão apresentados os indicadores elaborados a fim de
acompanhar, monitorar e avaliar o andamento e a aplicação das metas e ações propostos no
PGIRS.

10.1 Indicadores de desempenho
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos, bem como para a
verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
Na formulação dos indicadores foi adotado um código de identificação para que fosse
possível vinculá-los às ações. Este código recebe as iniciais do eixo, sendo neste caso IRS
(Indicadores de Resíduos Sólidos).
Inicialmente, foi proposto um indicador geral da prestação dos serviços e eficiência,
eficácia e principalmente universalização da prestação destes serviços. Trata-se de um indicador
que acompanhará a universalização da prestação dos serviços. Estes são apresentados como
IRS01 e IRS02.

IRS01 – Universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos
domiciliares
Este indicador quantifica os domicílios atendidos pelo serviço de coleta de resíduos
sólidos em relação ao total de domicílios.

IRS01 =

Domicílios Atendidos com Coleta de Resíduos Sólidos
x 100
Total de Domicílios no Município

Equação 1 – Universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.
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IRS02 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares
Este indicador determina a geração média per capita de resíduos sólidos.

IRS02 =

Quantidade Total de Resíduos Domicilares Coletados
População Atendida pelo Serviço de Coleta
Equação 2 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.

10.1.1 Indicadores para a área urbana
Como as ações para os serviços e sistema de manejo dos resíduos sólidos foram
segmentadas entre propostas para área urbana e rural, os indicadores também foram assim
subdivididos. A seguir apresentam-se aqueles propostos/definidos para as
ações/operacionalização da área urbana do município de Carazinho (IRS03 e IRS17).

IRS03 - Cobertura do serviço de varrição
Este indicador quantifica a porcentagem de vias urbanas atendidas pelo serviço de
varrição em relação ao total de vias.

IRS03 =

Km Total de Vias Atendidos pelo Serviço de Varrição
x 100
Km Total de Vias Pavimentadas
Equação 3 – Cobertura do serviço de varrição

 O período sugerido para apuração é anual.
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IRS04 - Qualidade do serviço de varrição
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.

IRS04 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Varrição
Equação 4 – Qualidade do serviço de varrição

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS05 - Cobertura do serviço de capina e roçada
Este indicador quantifica a porcentagem de vias urbanas atendidas pelo serviço de
capina e roçada em relação ao total de vias.

IRS05 =

Km Total de Vias Atendidos pelo Serviço de Capina e Roçada
x 100
Km Total de Vias Pavimentadas
Equação 5 – Cobertura do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS06 - Qualidade do serviço de capina e roçada
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.

IRS06 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Capina e Roçada
Equação 6 – Qualidade do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS07 – Disposição de resíduos de capina e roçada
Este indicador tem por objetivo indicar se há falhas na disposição dos resíduos
provenientes do serviço de capina e roçada, ou seja, se os mesmos estão sendo enviados para
disposição no aterro sanitário de RSU.

IRS07 =

nº de Cargas Enviadas para o Aterro de RSU
Período de Análise

Equação 7 – Disposição de resíduos de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS08 - Cobertura do serviço de poda
Este indicador quantifica a porcentagem da área urbana atendida pelo serviço de poda
em relação a área total da área urbana.

IRS08 =

Área Total Atendida pelo Serviço de Poda
Área Total da Área urbana

x 100

Equação 8 – Cobertura do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS09 - Qualidade do serviço de poda
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.

IRS09 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Poda
Equação 9 – Qualidade do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS10 - Cobertura do atendimento de coleta de resíduos sólidos
na área urbana
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de coleta com relação à população total urbana do município.

IRS10 =

Domicílios Urbanos Atendidos com a Coleta
Domicílios Total da Área Urbana

x 100

Equação 10 – Cobertura do atendimento de coleta de resíduos sólidos domicilares na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS11 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de coleta conteinerizada com relação à população total urbana do município.

IRS11 =

População Urbana Atendida com a Coleta Conteinerizada
x 100
População Urbana Total
Equação 11 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS12 – Volume de materiais recicláveis coletados
Este indicador determina o volume total de materiais recicláveis coletados em relação
ao volume total de resíduos sólidos domiciliares coletados.

IRS12 =

Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
x 100
Massa Total de Resíduos Sólidos Coletados
Equação 12 – Volume de materiais recicláveis coletados

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS13 – Recuperação de materiais recicláveis
Este indicador determina a quantidade total de materiais recicláveis recuperados
(enviados para reciclagem) em relação à quantidade total de resíduos recicláveis coletados.

IRS13 =

Massa Total de Resíduos Enviados para Reciclagem
x 100
Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
Equação 13 – Recuperação de materiais recicláveis

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS14 - Qualidade do serviço de coleta dos RSU
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo, assim como o número de
reclamações realizadas pelos munícipes.

IRS14 =

nº de Registros de Falhas
Período de Análise
Equação 14 – Qualidade do serviço de coleta dos RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS15 –Pontos de disposição irregular de RSU
Este indicador visa avaliar se há aumento ou decréscimo de pontos de disposição
irregular de resíduos sólidos, após a realização de campanhas de educação ambiental e
divulgação das campanhas de coleta de resíduos especiais.
IRS15 = nº de pontos atualmente identificados − nº de pontos futuramente registrados
Equação 15 – Indicador de pontos de disposição irregular de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS16 – Autossuficiência financeira da Prefeitura com o manejo de
RSU
Este indicador tem por objetivo determinar se a receita arrecadada com o manejo de
RSU é suficiente para saldar as despesas com o manejo.

IRS16 =

Receita Arrecadada com o Manejo de RSU
x 100
Despesa Total da Prefeitura com o Manejo de RSU

Equação 16 – Auto-suficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS17 – Despesa per capita com o manejo de RSU
Este indicador determina as despesas com o manejo dos RSU em relação à população
urbana.

IRS17 =

Despesa Total da Prefeitura com o Manejo de RSU
População Urbana
Equação 17 – Despesa per capita com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

10.1.2 Indicador para a área rural

IRS18 - Cobertura do atendimento de coleta de resíduos sólidos
na área rural
Este indicador determina a porcentagem da população rural atendida com os serviços de
coleta com relação à população total rural do município.

IRS18 =

População Rural Atendida com Coleta
x 100
População Rural Total

Equação 18 – Cobertura de atendimento de coleta de resíduos sólidos na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.
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10.2 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de limpeza e
manejo de resíduos sólidos
No Quadro 17 é apresentado um resumo dos indicadores propostos para a verificação
do atendimento das ações previstas para o serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos.
Salienta-se que foram utilizados os códigos estabelecidos para as ações assim como para os
indicadores, sendo utilizado o código CO para identificar as ações do Cenário Otimista, CI para
as ações do Cenário Ideal e IRS para os indicadores do serviço de limpeza e manejo de resíduos
sólidos.
Quadro 17 - Resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas para o
serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos de Carazinho, RS.

Indicador
ÁREA URBANA
Esta ação será avalizada/monitorada a partir do levantamento da sua
realização ou não:
(Sim/Não);
(Realizado/Não Realizado);
(Cumprido/Não Cumprido);
(Executado/Não Executado); demais sinônimos.

Ação
CO-01
CI-01
CO-02
CI-02
CO-03
CI-03
CO-04
CI-04
CO-05
CI-05
CO-06
CI-06
CO-07
CI-07
CO-08
CI-08
CO-09
CI-09
CO-10
CI-10
CO-11
CI-11
CO-12
CI-12
CO-13
CI-13
CO-14

IRS15

IRS02
IRS03

IRS04

IRS05

IRS06

IRS07
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Indicador

IRS09

(Realizado/Não Realizado)

IRS08

IRS11

(Realizado/Não Realizado)

IRS12

IRS14
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Ação
CI-14
CO-15
CI-15
CO-16
CI-16
CO-17
CI-17
CO-18
CI-18
CO-19
CI-19
CO-20
CI-20
CO-21
CI-21
CO-22
CI-22
CO-23
CI-23
CO-24
CI-24
CO-25
CI-25
CO-26
CI-26
CO-27
CI-27
CO-28
CI-28
CO-29
CI-29
CO-30
CI-30
CO-31
CO-32
CI-31
CO-33
CI-32
CO-34
CI-33
CO-35

Indicador

IRS15

(Realizado/Não Realizado)

(Realizado/Não Realizado)

IRS13
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Ação
CI-34
CO-36
CI-35
CO-37
CI-36
CO-38
CI-37
CO-39
CI-38
CO-40
CI-39
CO-41
CI-40
CO-42
CI-41
CO-43
CI-42
CO-44
CI-43
CO-45
CI-44
CO-46
CI-45
CO-47
CI-46
CO-48
CI-47
CO-49
CI-48
CO-50
CI-49
CO-51
CI-50
CI-51
CO-52
CI-52
CO-53
CI-53
CO-54
CI-54
CO-55

Indicador

(Realizado/Não Realizado)

IRS13

(Realizado/Não Realizado)
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Ação
CI-55
CO-56
CI-56
CO-57
CI-57
CO-58
CI-58
CO-59
CI-59
CO-60
CI-60
CO-61
CI-61
CO-62
CI-62
CO-63
CI-63
CO-64
CI-64
CO-65
CI-65
CO-66
CI-66
CO-67
CI-67
CO-68
CI-68
CO-69
CI-69
CO-70
CI-70
CO-71
CI-71
CO-72
CI-72
CO-73
CI-73
CO-74
CI-74
CO-75
CI-75

Indicador
ÁREA RURAL

IRS18

(Realizado/Não Realizado)

Fonte: PMSB de Carazinho (2015).
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Ação
CO-76
CI-76
CO-77
CI-77
CO-78
CI-78
CO-79
CI-79
CO-80
CI-80
CO-81
CI-81
CO-82
CI-82

11 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA
11.1 Ações preventivas
Faz-se necessária a avaliação constante da situação da prestação dos serviços visando
atentar para a possibilidade de interrupções na mesma e realizar, na medida do possível, ações
preventivas e corretivas, conforme proposto e apresentado na sequência.
 Acompanhamento da operação do Aterro Sanitário, a fim de garantir o cumprimento
das exigências da Licença de Operação (sistema de drenagem de gás, sistema de drenagem
superficial, sistema de tratamento de líquidos percolados, cortina vegetal, manutenção da
limpeza da área, entre outros).
 Plano de ação para atuação em casos de incêndio.
 Plano de ação em casos de vazamento no sistema de tratamento.
 Controle dos caminhões reserva (verificar as condições dos mesmos).
 Sistema de gerenciamento de manutenção da frota, equipamentos utilizados no serviço
de capina e poda, e usina de triagem; programação de manutenções preventivas; geração e
controle de ordens de serviços de manutenções preventivas e corretivas; registros e históricos
das manutenções.
 Acompanhamento da regularidade da realização dos serviços.
 Controle de qualidade dos serviços realizados.
 Controle do cumprimento dos contratos.
 Plano de limpeza dos contêineres e caminhões.

11.2 Ações de emergência
No caso de interrupção repentina de um ou vários serviços de limpeza urbana e manejo
dos RSU deverá haver um plano para a emergência a fim de minimizar os prejuízos causados
pela falta das atividades.
Nesse sentido, este item busca apresentar uma proposta de plano com os mecanismos e
procedimentos para o enfrentamento de eventuais interrupções e paralisações.
Consideram-se situações de emergência na limpeza urbana, situações de perigo pela não
prestação dos serviços e a contingência como a possibilidade da ocorrência desta situação
inesperada.
Já as ações de contingências são as que visam precaver contra os efeitos de situações ou
ocorrências indesejadas sob algum controle do prestador, com probabilidade significativa de
ocorrência, porém de previsibilidade limitada.
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Novamente se utilizou de metodologia de identificação/numeração das principais ações
a serem efetuadas para cada um dos eventos e/ou ocorrências previstas e também
identificadas/numeradas.
Portanto, foram identificadas na Tabela 33 as principais medidas a serem adotadas nas
situações de emergência listadas no Quadro 18.
Tabela 33 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos
Sólidos.
Medida
Descrição das Medidas Emergenciais
Emergencial
1

Paralização completa da operação

2

Paralização parcial da operação

3

Comunicação ao Responsável Técnico

4

Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros

5

Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental

6

Comunicação à população

7

Comunicação à fornecedora de energia elétrica

8

Contratação de empresa especializada em caráter emergencial

9

Mobilização da população para manter o município limpo

10

12

Substituição de equipamento
Substituição de Pessoal/Mutirão com funcionários municipais que possam
realizar o serviço
Implementação de programas de ações corretivas

13

Uso de equipamento ou veículo reserva

14

Implementação de rotas alternativas

15

Criação de pontos de recolhimento de resíduos

16

Identificação de local para disposição final de resíduos na região

11

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O Quadro 18 mostra os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e as ações
a serem realizadas para os serviços relacionados ao sistema de limpeza e manejo de resíduos
sólidos de Carazinho.
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Quadro 18 - Eventos emergenciais previstos para o Sistema de Limpeza e Manejo de Resíduos
Sólidos.
Ações de Emergência e
Eventos
Origem
Contingência
 Greve dos trabalhadores;
Paralisação/interrupção
 Rompimento de contrato;
dos serviços de limpeza
2, 3, 6, 8, 9, 11, 12 e 13

Falhas
mecânicas;
urbana
 Impedimento de acesso.
2, 3, 4, 6, 7 e 12
Quedas de árvores
 Catástrofes naturais.

Paralisação/interrupção 
do serviço de coleta de 
RSU convencional e/ou 
por contêineres





Paralisação/interrupção

da central de triagem



Geração de resíduos

volumosos


Paralisação dos

serviços de operação do

aterro sanitário



Impossibilidade da

execução das atividades
do aterro


Paralisação/interrupção
do serviço de coleta,
transporte e/ou
tratamento de resíduos
de serviços de saúde








Greve dos trabalhadores;
Rompimento de contrato;
Falhas mecânicas;
Impedimento de acesso;
Vandalismo;
Acidente ambiental.
Rompimento de contrato;
Falta de energia;
Falhas mecânicas;
Impedimento de acesso;
Greve dos trabalhadores;
Vandalismo;
Incêndio.
Catástrofes naturais.

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
e 14

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12

3, 8, 11, 13, 15 e 16

Rompimento de contrato;
Impedimento de acesso;
Acidente ambiental;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14 e
16
Vazamento de efluente;
Greve dos trabalhadores;
Incêndio.
LO vencida;
Interdição do aterro sanitário por não estar
1, 2, 3, 8, 12 e 16
cumprindo com a LO;
Célula de disposição com a capacidade
esgotada.
Greve dos trabalhadores;
Rompimento de contrato;
Falhas mecânicas;
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e
14
Impedimento de acesso;
Vandalismo;
Acidente ambiental.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), deverá ser implementado
considerando todos os Programas, Projetos e Ações apresentados neste plano, de forma a
alcançar os Objetivos e Metas definidos.
Para tanto recomenda-se a responsabilidade compartilhada no gerenciamento dos
resíduos, a fim de envolver todos, desde os pequenos geradores, o comércio, indústrias e o
poder público, visando as boas práticas de responsabilidade socioambiental, conforme define a
Lei federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A revisão deste Plano deverá ser realizada a cada quatro anos, a partir da data de sua
publicação, a fim de diagnosticar o serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos, verificar
o cumprimento das ações propostas, assim como para a identificação de falhas e melhorias para
as ações, propondo, adequações e alterações destas baseando-se nas singularidades
operacionais do PGIRS. As falhas e melhorias poderão ser evidenciadas com base na aplicação
dos indicadores.
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