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1 APRESENTAÇÃO
A elaboração do PMSB do Município de Carazinho é objeto do Contrato nº 037/2015,
firmado em 07/04/2015 entre a prefeitura Municipal de Carazinho e a Empresa INFRA-GEO
Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente Ltda. com Ordem de Serviço nº 086/2015 emitida em
09/04/2015.
Dentre as necessidades impostas pelo contrato tem-se este documento que corresponde
ao PRODUTO 06: RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO – PMSB. O mesmo marca o encerramento da
ETAPA F, FASE F em conformidade com o Plano de Trabalho Consolidado (PTC) e foi
subdivido em dois VOLUMES (I e II).
A FASE F (etapa final da elaboração do PMSB) e, portanto, este relatório final, reúne
e/ou unifica todos os estudos e produtos já entregues e aprovados pela comissão de
acompanhamento e fiscalização do PMSB de Carazinho e pela comunidade Carazinhense,
através de diversas reuniões setoriais e debates realizados durante as três audiências públicas
(1º - Audiência de Apresentação do Diagnóstico, 2º - Audiência de Apresentação e Discussões
sobre o Prognóstico e 3º - Audiência Final de Aprovação do PMSB).
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Carazinho vem a ser o resultado
de um conjunto de estudos técnicos e da participação popular em diversas oportunidades
durante sua elaboração. O objetivo dos referidos estudos e oportunidades de participação
popular foi de diagnosticar a atual situação do Município de Carazinho, além de projetar
cenários futuros e planejar ações para a universalização dos serviços públicos de saneamento
básico.
Em especifico e, em conformidade com o PTC, o PMSB de Carazinho contemplou: a
elaboração e proposição de metodologia de mobilização social visando a efetiva participação
social no desenvolvimento do PMSB; a caracterização completa do município, através do
diagnóstico das estruturas e da prestação dos serviços de saneamento do município; a
elaboração de estudos da projeção de demandas futuras para o saneamento do município com
base nas projeções populacionais e da prestação dos serviços; a proposição e aprovação de
objetivos, metas e ações necessárias para os sistemas de gestão do saneamento; o
desenvolvimento de mecanismos e ferramentas de acompanhamento da eficiência e eficácia das
ações propostas e do PMSB como um todo; e finalmente, a proposição da minuta da Lei do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho. Contemplou também Elementos
Complementares, estabelecidos por mútua aceitação por parte da proponente e da Comissão
de Acompanhamento e Fiscalização, que contribuíram para o atendimento, compreensão e
associação das singularidades da prestação dos serviços de saneamento básico no município de
Carazinho.
O PMSB de Carazinho trata-se, portanto, de um instrumento estratégico de
planejamento e gestão pública participativa, uma vez que atende todos os preceitos e diretrizes
constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e no Decreto nº 7.127 de 21/06/2010, que
regulamenta a referida lei, que institui a Política Nacional para o Saneamento Básico no país.
Para o município o PMSB foi desenvolvido, em conformidade com a legislação
supracitada, com os requisitos do edital de licitação e contrato de prestação de serviços e com
base nas proposições aprovadas do PTC, para um horizonte de planejamento de 20 anos,
16

abrangendo todo o território do município, considerando as localidades rurais e urbanas e
referindo-se/englobando o conjunto de infraestruturas relativas ao:
a) Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino
final dos resíduos domésticos e dos resíduos originários da varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas;
d) Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte,
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
As atividades integrantes do Plano Municipal de Saneamento de Carazinho foram
divididas em 7 (sete) produtos, sendo que o PRODUTO 00 (“PTC”) não foi numerado
atendendo desta forma numeração proposta no termo de referência da licitação. O PRODUTO
01 (“Plano de Mobilização”) foi entregue em Volume único, assim como o PRODUTO 02
(“Diagnóstico”). Os PRODUTOS 03 e 04 (“Prognóstico” e “Programas, Projetos, Ações e Plano
de Execução”), foram unificados e entregues em um terceiro Volume. O PRODUTO 05
(Mecanismos de Avaliação e Monitoramento da Eficiência, Eficácia e Efetividade do PMSB)
também foi entregue em um quarto Volume único. Por fim, este PRODUTO 06 que visa a
reunião, de todos os supracitados, em um único produto do PMSB de Carazinho, porém este
subdivido em dois Volumes, a saber:
 Relatório Final Volume I: Contempla a Metodologia geral do PMSB; o Diagnóstico e a
apresentação dos resultados da 2º Audiência Pública); e
 Relatório Final Volume II: Contempla o Prognóstico, alternativas para universalização,
condicionantes, diretrizes, objetivos e metas: programas, projetos e ações; os Mecanismos e
Procedimentos para avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das ações; a apresentação dos
resultados da 3º e última audiência e a Minuta do PMSB de Carazinho).
Juntamente a estes dois últimos volumes foram entregues o Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) de Carazinho, o Relatório Síntese do PMSB e a Minuta
de Lei do PMSB, marcando o fechamento das atividades contratadas. A totalidade dos produtos
desenvolvidos, entregues e aprovados faz-se, resumidamente, listada no Quadro 1.
Quadro 1 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento de Carazinho, RS.
ETAPA
DENOMINAÇÃO
FASE
CONTEÚDO/TÍTULO
AP - Marca a finalização da
Plano de Trabalho
PRODUTO 00 - a
etapa de elaboração do Plano de
Consolidado (PTC)
Trabalho
AP - Marca a finalização da
Plano de Mobilização Social
PRODUTO 01
A
etapa de elaboração dos
(PMS)
documentos preliminares
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DENOMINAÇÃO

B

PRODUTO 02

ETAPA

FASE

B

B

C
PRODUTO 03
C

PRODUTO 04

D

PRODUTO 05

E

B - Marca a segunda prestação
de contas mensal –
Acompanhamento do
diagnóstico
B - Marca a terceira prestação
de contas mensal –
Acompanhamento do
diagnóstico
B - Marca a quarta prestação de
contas mensal – Finalização e
entrega do Diagnóstico
C - Marca a quinta prestação de
contas mensal – Levantamentos
iniciais e definições dos
prognósticos
C - Marca a sexta prestação de
contas mensal – Finalização e
entrega dos prognósticos
(Cenários de Projeção)
D - Marca a sétima prestação de
contas mensal – Entrega de
Programas, Projetos e Ações
E - Marca a oitava prestação de
contas mensal – Definição dos
mecanismos de monitoramento e
avaliação do Plano (elaboração e
operação)

F
F

PRODUTO 06

F

F - Marca o nono mês dos
estudos – Fechamento das
atividades do PMSB e entrega
de todos os documentos
pertinentes

F

CONTEÚDO/TÍTULO
Relatório Parcial do
Diagnóstico 01 (RPD-01)

Relatório Parcial do
Diagnóstico 02 (RPD-02)
Relatório Final do Diagnóstico
(RFD)
Relatório Parcial do
Prognóstico 01 (RPP-01)

Relatório Final do Prognóstico
(RFD)
Relatório Técnico de
Programas, Projetos e Ações e
Plano de Execução
Plano de Monitoramento e
Regulatório do PMSB
Relatório Síntese
Arquivos (.dwg .shp e/ou
kmz/kml) contendo a
totalidade dos dados
levantados e elaborados
Minuta de Decreto ou
Anteprojeto de Lei do
Saneamento Básico Municipal
Relatório final e completo do
Plano de Saneamento Básico
(PMSB) de Carazinho e Plano
Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de
Carazinho

Fonte: PTC do PMSB de Carazinho, 2015.

Conforme informado, apresenta-se, neste VOLUME II, portanto, o Prognóstico do
PMSB de Carazinho, contemplando as Alternativas, Objetivos, Metas e Ações para
Universalização dos serviços de saneamento, os Mecanismos de Avaliação da Eficiência,
Eficácia e Efetividade das Proposições (Indicadores), os Resultados da 3º e última Audiência
Pública realizada ao final das atividades e a Minuta de Lei proposta para o Saneamento Básico
de Carazinho.
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2 PROGNÓSTICO, ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇAO,
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS:
Programas, Projetos e Ações
Este item consiste na apresentação dos Produtos 03 e 04 marcando, respectivamente, o
encerramento da Fase C e da Fase D, da ETAPA 02 do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) de Carazinho, conforme o Termo de Referência do Edital de Tomada de Preço nº
001/2015 - Processo nº 013/2015 e conforme o Plano de Trabalho Consolidado (PTC).
Estas fases, descritas e apresentadas neste item, compreendem o resumo das falhas,
diagnosticadas na atual situação da prestação dos serviços de saneamento básico do município;
as projeções e estimativas de demandas por serviços públicos de saneamento básico para todo
o período de planejamento do PMSB; as alternativas para o atendimento das demandas dos
quatro eixos dos serviços de saneamento básico para atendimento das carências existentes; os
objetivos e metas pretendidas com a implantação do PMSB; as ações necessárias para atingir
os objetivos e metas, abrangendo diretrizes para a institucionalização de normas municipais
relativas ao planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; recomendações relativas aos
mecanismos de controle social; a proposição de um modelo de gestão dos serviços de
saneamento básico; a definição de responsabilidades dos serviços de saneamento básico
tratados no PMSB; a análise da viabilidade técnica e econômico financeira da prestação dos
serviços considerando os cenários dos objetivos, metas, programas e ações.
Em conformidade com o PTC, ambos os produtos supracitados, apesar de terem sido
unificados em um único relatório, apresentado e aprovado pela comissão de acompanhamento
do PMSB, contemplaram o que estabelece e abrange o conteúdo do PMSB, assim considerados
em função dos dispositivos, princípios e diretrizes constantes na Lei Federal nº 11.445, de
05/01/2007 e no Decreto nº 7.127 de 21/06/2010, que regulamenta a referida lei, que institui a
Política Nacional para o Saneamento Básico no país. Também contemplaram elementos
complementares, estabelecidos por mútua aceitação por parte da proponente e da Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização.
Este item trata, portanto, da unificação dos Produtos 03 e 04, na estrutura de etapas
aplicada à elaboração do PMSB de Carazinho, conforme destacado no Quadro 2.
Quadro 2 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho, RS.
DENOMINAÇÃO FASE
ETAPA
CONTEÚDO/TÍTULO
AP - Marca a finalização da etapa de
Plano de Trabalho
PRODUTO 00 - a
elaboração do Plano de Trabalho
Consolidado (PTC)
AP - Marca a finalização da etapa de
Plano de Mobilização
PRODUTO 01
A
elaboração dos documentos
Social (PMS)
preliminares
B - Marca a segunda prestação de
Relatório Parcial do
B
contas mensal – acompanhamento do
Diagnóstico 01 (RPD-01)
diagnóstico
PRODUTO 02
B - Marca a terceira prestação de
Relatório Parcial do
B
contas mensal – Acompanhamento
Diagnóstico 02 (RPD-02)
do diagnóstico
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DENOMINAÇÃO

FASE
B

C
PRODUTO 03
C

PRODUTO 04

D

PRODUTO 05

E

ETAPA
B - Marca a quarta prestação de
contas mensal – finalização e entrega
do Diagnóstico
C - Marca a quinta prestação de
contas mensal – levantamentos
iniciais e definições dos prognósticos
C - Marca a sexta prestação de
contas mensal – finalização e entrega
dos prognósticos (Cenários de
Projeção)
D - Marca a sétima prestação de
contas mensal – entrega de
Programas, Projetos e Ações
E - Marca a oitava prestação de
contas mensal – definição dos
mecanismos de monitoramento e
avaliação do Plano (elaboração e
operação)

F

F

Relatório Final do
Diagnóstico (RFD)
Relatório Parcial do
Prognóstico 01 (RPP-01)
Relatório Final do
Prognóstico (RFP)
Relatório Técnico de
Programas, Projetos e
Ações e Plano de Execução
Plano de Monitoramento e
Regulatório do PMSB
Relatório Síntese
Arquivos (.dwg .shp e/ou
kmz/kml) contendo a
totalidade dos dados
levantados e elaborados

F

PRODUTO 06
PRODUTO 00 - a

CONTEÚDO/TÍTULO

F - Marca o nono mês dos estudos –
fechamento das atividades do PMSB
e entrega de todos os documentos
pertinentes
AP - Marca a finalização da etapa de
elaboração do Plano de Trabalho

F

Minuta de Decreto ou
Anteprojeto de Lei do
Saneamento Básico
Municipal
Relatório final e completo
do Plano de Saneamento
Básico (PMSB) de
Carazinho e Plano
Municipal de
Gerenciamento de Resíduos
Sólidos de Carazinho

2.1 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 fecundidades 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.
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Para fins de projeção das demandas de serviços de saneamento básico foram elaborados
projeções e cenários, considerando o horizonte de estimativa de 20 anos, ou seja, de 2016 a
2036. Para tal, foram observados o sistema territorial e urbano, os aspectos demográficos e de
habitação, as características socioambientais, as demandas do setor industrial e as demandas do
setor agrícola.

2.1.1 Projeção da evolução populacional com base nos censos
Em relação aos aspectos demográficos, inicialmente foi analisada a evolução
populacional do município de Carazinho, em relação à população total, urbana e rural, com
base nos censos demográficos do IBGE.
Os dados dos censos demográficos, conforme Tabela 1, demonstram que a população
total do município teve decréscimo na década de 1980 a 1991 (-6,51%). Estima-se que parte
deste decréscimo é função da emancipação de municípios do entorno de Carazinho, com
consequente perda de território e população rural. A população urbana sofreu acréscimo de
12,50% e a população rural decréscimo de -84,15%.
Na década seguinte de 1991 a 2000 houve acréscimo de população total (14,88%),
acréscimo na população urbana (15,02%) e acréscimo na população rural (10,63%). No período
de 1991 a 1996, houve redução populacional de 3,73%, de 58.767 para 56.572 habitantes, que
pode ser atribuída à perda territorial e populacional resultante da emancipação dos municípios
de Coqueiros do Sul e Santo Antônio do Planalto em 1993 e Almirante Tamandaré do Sul em
1996.
Por fim, na década de 2000 a 2010 houve acréscimo na população total (2,88 %),
acréscimo na população urbana (4,3%) e decréscimo elevado na população rural (-42,55%).
Sintetizando, em relação à população urbana houve acréscimo em todos os períodos,
resultante tanto do crescimento vegetativo, quanto do êxodo rural municipal e de imigração de
municípios menores. Já em relação à população rural, houve decréscimo na década de 1980 a
1991, leve acréscimo na década de 1991 a 2000 e decréscimo na década de 2000 a 2010,
principalmente em decorrência do êxodo rural ocasionado pela intensa mecanização agrícola e
concentração fundiária das propriedades rurais, e consequente busca da população por centros
urbanos.
Tabela 1 - População total, urbana e rural de Carazinho e variação no período de 1980 a 2010.
Pop.

1980

1991

Variação na
década
1980/1991
Hab.

Variação na
década
1991/2000

2000

%

Hab.

%

2010

Variação na
década
2000/2010
Hab.

%

Pop.
53.681 50.186 3.495
-6,5 57.655 7.469 14,88 59.317 1.662
2,88
Total
Pop.
43.120 48.512 5.392 12,5 55.803 7.291 15,02 58.253 2.450
4,39
Urbana
Pop.
10.561 1.674
1.852
178
10,63
1.064
-788
8.887 84,2
42,55
Rural
Fonte: IBGE, Censo demográficos 1980, 1991, 2000, 2010 - Elaboração: PMSB (2015).
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Variação total
no período
1980-2010
Hab.

%

5.636

10,49

15.133

35,09

-9.497

-89,92

Em comparação, a população do Rio Grande do Sul apresentou variação positiva em
todas as décadas, mas com taxas anuais médias decrescentes. Na década de 1980 a 1991 a taxa
média anual foi de 1,28%; na década de 1991 a 2000 foi de 1,21 % e na década de 2000 a 2010
foi de 0,49% (Tabela 2).
Tabela 2 - População total do Rio Grande do Sul e Brasil com a variação no período de 1980 a
2010.
Período

RIO GRANDE
DO SUL

BRASIL

Taxa anual na
década e período

População / População

1980/1991

7.942.722

9.135.479

1,28

1991/2000

9.135.479

10.181.749

1,21

2000/2010

10.181.749

10.693.929

0,49

1980/1991

121.150.573

146.917.459

1,77

1991/2000

146.917.459

169.590.693

1,61

2000/2010

169.590.693

190.755.799

1,18

Fonte: IBGE Censos, 1980, 1991, 2000, 2010 - Elaboração: (PMSB, 2015).

Portanto, no período de 1980 a 2010, apesar de o município de Carazinho não
acompanhar as altas taxas de crescimento da população total ocorridas no Rio Grande do Sul
(34,64 %) e no Brasil (57,45% %) conforme Tabela 2, em relação à urbanização observa-se o
crescimento numérico e relativo, com forte decréscimo da população rural.
Esta tendência acompanha o processo de urbanização mundial, brasileiro e riograndense, gerando taxa crescente de urbanização, que resulta em 98,21 % no final do período
(Tabela 3).
Tabela 3 - População total, rural/urbana e taxa de urbanização de Carazinho – RS.
População

População
(1991)

% do
Total
(1991)

População
(2000)

% do
Total
(2000)

População
(2010)

% do
Total
(2010)

População
Total

50.186

100,00

57.655

100,00

59.317

100,00

População
Urbana

48.512

96,66

55.803

96,79

58.253

98,21

População
Rural

1.674

3,34

1.852

3,21

1.064

1,79

Taxa de
Urbanização

-

96,66

-

96,79

-

98,21

Fonte: PNUD, IPEA e FJP (adaptado de Atlas Brasil, 2013).
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2.1.1.1 Taxa de crescimento populacional anual
A análise realizada mostra que o município de Carazinho apresenta crescimento
populacional reduzido e descontinuado, com taxas de crescimento diminuindo nas últimas
décadas, seguindo uma tendência estadual e nacional. Com base nos censos demográficos, no
período considerado percebe-se uma redução das taxas anuais de crescimento populacional nos
três níveis analisados. No gráfico da Figura 1, demonstra-se que a taxa média anual de
crescimento populacional em Carazinho, que na década de 1980 a 1991 era de 0,82%, reduziu
cerca de 75% na década de 1991 a 2000 (0,21%) e tornou-se negativa na década de 2000 a 2010
(-0,90%).
Figura 1 - Taxa de crescimento populacional – 1980/1991, 1991/2000, 2000/2010.

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO POPULACIONAL
(MÉDIA POR DÉCADA)

CARAZINHO

RIO GRANDE DO SUL

BRASIL

2
1,60

1,77
1,5

1,18
1,28
1

1,21

0,82

0,5

0,49
0,21

0

-0,09

-0,5
1980/1991

1991/2000

2000/2010

Fonte: IBGE Censos, 1980, 1991, 2000, 2010. Elaboração: PMSB, 2015.

Essa alta e brusca redução da taxa de crescimento populacional no período apresentado
está ocorrendo por diversos fatores, sobretudo devido a uma tendência nacional de diminuição
contínua da taxa de fecundidade (número médio de filhos nascidos vivos por mulher ao final
de seu período reprodutivo). Outro fator refere-se às emigrações para outros municípios de
maior porte, especialmente em busca de melhores oportunidades de educação, trabalho e saúde.

2.1.1.2 Taxa de fecundidade
A taxa de fecundidade total é um dos componentes da dinâmica demográfica e afeta
diretamente a estrutura etária da população: altas taxas de fecundidade total estão associadas
com estruturas etárias muito jovens, e reduzida proporção de pessoas idosas. Entretanto, ao
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considerar as diversas regiões do país, a importância da fecundidade total sobre a determinação
da estrutura etária pode ser menos expressiva em função da intensidade dos fluxos migratórios.
O decréscimo da taxa de fecundidade total pode estar associado a vários fatores, dentre
os quais a melhoria do nível educacional da mulher tem peso considerável. Porém, a
urbanização crescente, a redução da mortalidade infantil, a ampliação do acesso a métodos
contraceptivos, a maior participação da mulher no mercado de trabalho e a precariedade das
condições de emprego, principalmente o feminino, são fatores que, combinados, explicam os
baixos níveis da taxa de fecundidade vigentes no país.
Em Carazinho a taxa de fecundidade está em redução: 2,3 filhos por mulher em 1991,
2,2 em 2000 e 1,7 em 2010 (PNUD, 2013). Este decréscimo acompanha a tendência no Rio
Grande do Sul, de 2,88 em 1991, para 2,16 em 2000 e 1,76 em 2010, e no Brasil, de 2,88 em
1991, para 2,37 em 2000 e para 1,89 em 2010. Além disso, o gráfico da Figura 2 também
demonstra que a taxa de fecundidade em 2010 no município de Carazinho foi menor que no
Rio Grande do Sul e no Brasil.
Figura 2 - Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) - 1991, 2000 e 2010.

Fonte: PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013. Elaboração: PMSB, 2015.

2.1.1.3 Estimativas populacionais
As estimativas populacionais para anos futuros são realizadas com base em equação de
equilíbrio populacional, que considera a população do período, mais estatísticas vitais de
nascimentos e óbitos, além de estimativas de imigrantes e emigrantes por município, que são
obtidas através do uso de variáveis sintomáticas e inseridas com base na estrutura etária de
migração do último Censo Demográfico.
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Tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, as estimativas populacionais tiveram uma
compatibilização metodológica, para atender de forma mais aproximada os processos de
projeção populacional.
A nova série histórica de estimativas populacionais municipais para o período 2001 a
2014 compatibiliza as estimativas realizadas pela Fundação de Economia e Estatística (FEE)
para o total do Estado com a projeção para o RS divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) nas projeções da população (revisão 2013). Assim, as estimativas
populacionais da FEE tornam a série histórica da população total dos municípios do RS
comparável com as dos demais estados brasileiros. (FEE, 2015). As projeções do IBGE,
construídas através do Método das Componentes Demográficas, possuem a característica de se
distanciar do Censo, apresentando valores superiores mesmo em anos censitários, como é o
caso do ano de 2010. Isso ocorre por diversos fatores, como a omissão de pessoas em coletas
do Censo (FEE, 2015).
O modelo adotado pelo IBGE para estimar os contingentes populacionais dos
municípios brasileiros emprega metodologia desenvolvida pelos demógrafos Madeira e Simões
(1972), na qual se observa a tendência de crescimento populacional do município, entre dois
censos demográficos consecutivos, em relação à tendência de crescimento de uma área
geográfica hierarquicamente superior (área maior) (IBGE, 2015).
Como resultado, a estimativa populacional para 2010 apresenta valores acima dos
valores do Censo de 2010, e combinada com a estimativa do IBGE para 2015, resulta em taxas
anuais no período de 2010 a 2015 de cerca de 0,35 %, conforme Tabela 4.
Tabela 4 - Estimativa populacional para Carazinho e Rio Grande do Sul – 2010-2015.
Taxa
Estimativa
FEE/IBGE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010/15

Carazinho

60.974

61.551

61.924

62.591

62.551

62.039

0,345

Rio Grande do
11.019.030 11.069.861 11.118.261 11.164.043 11.207.274 11.247.972
Sul
Fonte: Estimativas 2010 a 2014 (FEE, 2015), 2015 (IBGE, 2015). Elaboração: PMSB, 2015.

0,412

Tendo em vista as estimativas pós-censo de 2010, há uma inversão na taxa de
crescimento médio anual, tendendo para um acréscimo populacional, com base na mudança das
estimativas, mencionadas anteriormente, resultando no gráfico da Figura 3.
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Figura 3 - Taxa de crescimento médio em Carazinho - censo e estimativa - 1991, 2000 e 2014.

TAXS DE CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL

1,6
1,34

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

0,21
0,05

0,2

-0,10

0
-0,2

1991/2000

1991/2010

2000/2010

2010/2014 - FEE

Fonte: Estimativas 2010 a 2014 (FEE, 2015), 2015 (IBGE, 2015). Elaboração: PMSB, 2015.

2.1.1.4 Tendências de crescimento populacional
No período intercensitário de 2000 a 2010, o crescimento populacional do Estado do
Rio Grande do Sul foi o menor dentre todos os estados brasileiros, com uma variação acumulada
de 3,97%, o que correspondeu a um incremento de 506.087 habitantes. Apesar desse moderado
aumento, o Rio Grande do Sul teve uma considerável redistribuição interna da população, com
deslocamento demográfico no sentido Oeste-Leste, atraído para a região metropolitana de Porto
Alegre e a Região Nordeste, conforme mapa da Figura 4.
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Figura 4 - Mapa de variação populacional relativa, por município, no Rio Grande do Sul –
2000-2010.

Fonte: APUD PESSOA e XAVIER SOBRINHO, 2012.

No período de 2001 a 2014, estudos divulgados pela FEE (2015) demonstram que o
Estado do Rio Grande do Sul também apresenta crescimento populacional no Leste (Região
Metropolitana e aglomeração urbana do Nordeste) e decréscimo no Oeste/Norte, com taxas
baixas e negativas. Esta situação de decréscimo é observada no município de Carazinho, situado
na Região Norte, com taxas próximas a 0,00%, conforme mapa da Figura 5.
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Figura 5 - Mapa de variação populacional relativa, por município, no Rio Grande do Sul –
2001-2014.

Fonte: FEE, 2015.

2.1.1.5 Cenários de projeção populacional
A Tabela 5 apresenta o comparativo entre as projeções de taxas de crescimento
populacional para Carazinho para o período de 2010 a 2015, através de diferentes metodologias.
De acordo com as tendências apresentadas nos períodos considerados, foram elaborados
primeiramente diversos cenários no período de 2010 a 2040, sendo o horizonte de planejamento
do PMSB de 2016 a 2036, conforme descrito a seguir:
Primeiro cenário (Taxa atual de crescimento): projeção do crescimento populacional
utilizando o método geométrico composto, isto é, considerando uma taxa fixa baseada no
crescimento registrado no período anterior, no caso, a taxa de crescimento da última década,
referente ao período 2000/2010, que teve como resultado uma taxa anual de crescimento
negativa de -0,097%.
Segundo cenário (Taxa atual de crescimento da população urbana): projeção do
crescimento populacional utilizando o método geométrico composto, isto é, considerando uma
taxa fixa baseada no crescimento da população urbana (que representa 96,79% da população
do município) registrado no período anterior, no caso, a taxa de crescimento da última década,
referente ao período 2000/2010, que teve como resultado uma taxa anual de crescimento
positivo de 0,03459 %.
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Terceiro cenário (Taxa de projeção populacional do IBGE): projeção do
crescimento populacional utilizando o método geométrico composto, isto é, considerando uma
taxa fixa baseada no crescimento populacional projetado pelo IBGE para o período
intercensitário de 2010/2015, que teve como resultado uma taxa anual de crescimento positivo
de 0,9014%.
Quarto cenário (Taxa de projeção populacional da FEE): Projeção do crescimento
populacional utilizando o método geométrico composto, isto é, considerando uma taxa fixa
baseada no crescimento populacional projetado pela FEE para o período intercensitário de
2010/2015, que teve como resultado uma taxa anual de crescimento positivo de 1,336%.
Tabela 5 - Comparativo da projeção e da taxa anual de crescimento para Carazinho, Rio
Grande do Sul e Brasil – 2010-2015.
Taxa anual de
Fonte de dados
População por período
crescimento
CARAZINHO
Censo 2010 - IBGE / projeção 2015 - IBGE

59.317

62.039

0,9014

Censo 2010 - IBGE / projeção 2014 - FEE

59.317

62.551

1,3361

Contagem Pop. 2007- IBGE / Censo 2010 IBGE

58.196

59.317

0,6380

Censo 2000 - IBGE / Censo 2010 - IBGE

59.894

59.317

-0,0968

Censo 1991 - IBGE / Censo 2010 - IBGE

58.767

59.317

0,0490

Censo 1980 - IBGE / Censo 2010 - IBGE

53.681

59.317

0,3333

Censo 1980 - IBGE / Censo 1991 - IBGE

53.681

58.767

0,8263

Censo 1991 - IBGE / Censo 2000 - IBGE

58.767

59.894

0,2113

Censo 2000 - IBGE / Censo 2010 - IBGE
(População urbana)

56.276

58.253

0,3459

1980/1991

7.942.722

9.135.479

1,2800

1991/2000

9.135.479

10.181.749

1,2121

2000/2010

10.181.749

10.693.929

0,4920

1980/1991

121.150.573 146.917.459

1,7685

1991/2000

146.917.459 169.590.693

1,6074

2000/2010

169.590.693 190.755.799

1,1830

RIO GRANDE DO SUL

BRASIL

Fonte: IBGE, Censo demográficos, 2010. FEE, Projeção, 2014. IBGE, Projeção 2014. Elaboração: PMSB,2015.

Na Tabela 6 são apresentadas as projeções do crescimento populacional de cinco em
cinco anos e nos cinco cenários construídos, onde se observa a projeção para o final do horizonte
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de planejamento do PMSB, ou seja, no ano de 2035. A população estimada varia de 57.899 a
82.656 habitantes e o cenário adotado foi destacado na cor amarela.
Tabela 6 - Comparativo da projeção populacional quinquenal para Carazinho – 2010-2040.
CENÁRIO 3
CENÁRIO 4
Censo IBGE
Censo IBGE
2010 / Projeção 2010 / Projeção
IBGE 2015
FEE 2014

CENÁRIO 5
(adotado)
Censo IBGE
2000 / Censo
IBGE 2010
(Pop. urbana)

CENÁRIO 1
Censo IBGE
2000 / Censo
IBGE 2010

CENÁRIO 2
Censo IBGE
2000 / Censo
IBGE 2010
(Pop. urbana)

2010

59.317

59.317

59.317

59.317

59.317

2015

59.031

60.350

62.039

63.387

60.350

2020

58.746

61.401

64.886

67.736

61.401

2025

58.462

62.470

67.863

72.383

62.470

2030

58.180

63.558

70.978

77.349

63.333

2035

57.899

64.665

74.235

82.656

63.302

2040

57.619

65.791

77.641

88.327

63.271

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O quinto cenário proposto, ao qual se definiu como cenário adotado para o cálculo das
demandas futuras relativas ao PMSB, foi definido com base nas premissas abaixo:
Quinto cenário (Tendencial): 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 a ser 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 7 é apresentada a projeção populacional por ano, de acordo com as taxas
adotadas para cada um dos cenários elaborados, além do período de 2010 a 2015 e de 2036 a
2040. Ressalta-se que o horizonte de planejamento do PMSB 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 Municipal de
Saneamento Básico de Carazinho, para curto prazo (horizonte de 2019) a população estimada
é de 61.189 habitantes; para médio prazo (2013) 62.040 habitantes e para longo prazo, em 2035
estima-se uma população de 63.302 habitantes.

30

Tabela 7 - Projeção populacional anual de acordo com os cenários elaborados no horizonte de planejamento do PMSB.

2011

-0,097

59.260

0,3459

59.522

0,9014

59.852

1,336

60.109

CENÁRIO 5 (adotado) Taxa de crescimento
adotada com base nos
dados do Censo IBGE
2000 / Censo IBGE 2010
(População urbana)
POPULAÇÃO
TAXA
(Nº DE
ANUA
HABITANTES
L (%)
)
59.317
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

2021

-0,097

58.689

0,3459

61.613

0,9014

65.471

1,336

68.641

0,3459

61.613

2022

-0,097

58.632

0,3459

61.826

0,9014

66.061

1,336

69.558

0,3459

61.826

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

10

2025

-0,097

58.462

0,3459

62.470

0,9014

67.863

1,336

72.383

0,3459

62.470

11

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

CENÁRIO 2 - Taxa de
CENÁRIO 3 - Taxa de
CENÁRIO 4 - Taxa de
CENÁRIO 1 - Taxa de
crescimento da população crescimento com base nos crescimento com base nos
crescimento com base nos
urbana com base nos
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
2010 / projeção
2010 / projeção
2000 / Censo IBGE 2010
2000 / Censo IBGE 2010 populacional IBGE 2015
populacional FEE 2014

Horizonte de planejamento
do PMSB

ANO

TAXA
ANUA
L (%)

2010
Período

1
2
3
4
5

CURTO
PRAZO
MÉDIO
PRAZO

6
7
8

LONGO
PRAZO

POPULAÇÃO
(Nº DE
HABITANTES
)
59.317

TAXA
ANUA
L (%)

POPULAÇÃO
(Nº DE
HABITANTES
)
59.317
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TAXA
ANUA
L (%)

POPULAÇÃO
(Nº DE
HABITANTES
)
59.317

TAXA
ANUA
L (%)

POPULAÇÃO
(Nº DE
HABITANTES
)
59.317

CENÁRIO 2 - Taxa de
CENÁRIO 3 - Taxa de
CENÁRIO 4 - Taxa de
CENÁRIO 1 - Taxa de
crescimento da população crescimento com base nos crescimento com base nos
crescimento com base nos
urbana com base nos
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
dados do censo IBGE
2010 / projeção
2010 / projeção
2000 / Censo IBGE 2010
2000 / Censo IBGE 2010 populacional IBGE 2015
populacional FEE 2014

Horizonte de planejamento
do PMSB

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

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

Fonte: PMSB Carazinho, 2015.
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2.1.2 Projeção da Expansão Territorial
2.1.2.1 Evolução dos domicílios e da população
Outro indicador importante para o planejamento populacional é a evolução dos
domicílios. No caso de Carazinho, no período 1991-2010, houve acréscimo no número de
domicílios, mesmo observando-se estabilidade no crescimento populacional. Isto indica tanto a
redução no número de membros das famílias, equivalendo à redução do número de moradores
por domicílio, de 3,66 em1991 para 3,32 em 2000 e para 2,94 em 2010, conforme demonstra a
Tabela 8.
Tabela 8 - População, domicílios e moradores por domicílio em 1991, 2000, 2010, em Carazinho,
RS.
CARAZINHO

1991

2000

2010

População

58.767

59.894

59.317

Domicílios

16.029

18.017

20.161

Número De Moradores/Domicílio

3,66

3,32

2,94

Fonte: PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 2013. Elaboração: PMSB, 2015.

Observa-se, portanto, que enquanto as taxas de crescimento populacional foram
reduzindo no período, sendo 0,2113 no período de 1991 a 2000 e -0,0968 no período de 2000
a 2010, as taxas de crescimento de domicílios mantiveram-se mais elevadas e positivas,
conforme Figura 6.
Figura 6 - Taxa de crescimento da população e domicílios - 1991, 2000 e 2010.
POPULAÇÃO
2000

DOMICÍLIOS
2010

1,5
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL
(POPULAÇÃO X DOMICÍLIOS)

1,31
1,2
1,30
0,9
0,6
0,3
0

0,24
0,10

-0,3
Fonte: IBGE, 1991, 2000, 2010. Elaboração: PMSB, 2015.
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Ou seja, há maior demanda por domicílios, mesmo estando a população em crescimento
mais lento, o que deverá se acentuar ao longo dos próximos anos, tanto pela redução no número
de membros das famílias por redução da taxa de fecundidade, quanto de maior demanda por
domicílios para pessoas sozinhas, como solteiros adultos, separados ou idosos.
De acordo com a análise da ocupação do território urbano, percebe-se uma tendência de
adensamento demográfico, com a consolidação dos bairros já existentes e ocupação dos vazios
urbanos, de acordo com a Figura 7, já apresentada no Relatório de Diagnóstico.
Ainda, em conformidade com as diretrizes incluídas no Plano Diretor (Carazinho,
2013b) e as avaliações preliminares constantes no Relatório de Diagnóstico, percebe-se um
direcionamento de ocupação de áreas urbanizáveis na direção Oeste e Noroeste, ilustrado pela
Figura 8. Em outra direção, a Sudeste, também existem áreas passíveis de ocupação residencial.
Por fim, o diagnóstico realizado para o município de Carazinho em 2015, dentro das
atividades do PMSB, ainda levantou e retratou os locais de crescimento urbano, considerando
domicílios em construção por setor censitário do IBGE, conforme Figura 9.
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Figura 7 - Mapa da verticalização de Carazinho, RS.
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Figura 8 - Mapa da tendência de expansão urbana de Carazinho, RS.
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Figura 9 - Mapa da expansão urbana em construção por setor censitário do censo do IBGE.
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Com base nestas projeções de adensamento populacional nas áreas já urbanizadas, seja
pela ocupação de vazios urbanos ou pela tendência de verticalização, as infraestruturas de
saneamento (pavimentação, drenagem, rede de distribuição de água, etc.) tendem a ser
igualmente otimizadas. Ou seja, para os cenários de expansão populacional, em um primeiro
momento, serão utilizadas as infraestruturas existentes.
No entanto, também se percebe a criação de loteamentos predominantemente
residenciais unifamiliares nas direções Noroeste e Oeste, onde o número de construções atuais
é de entre 6 a 25 unidades, de acordo com a Figura 9. Na direção Sudeste, embora com maior
número de unidades em construção, as mesmas estão situadas em uma grande superfície do
território, distribuídas de forma esparsa e com tendência de adensamento futuro menos intenso.
A estas expansões corresponderiam novas infraestruturas, que de acordo com a
legislação vigente no âmbito nacional e municipal (Carazinho, 2013a) determinam a
responsabilidade de execução das mesmas por parte dos empreendedores, principalmente com
relação às redes de abastecimento de água, coleta de esgoto sanitário e drenagem, fato que leva
à possibilidade de desconsideração da prestação de serviços de ampliações de rede por conta
do órgão público.
Quanto à regularização fundiária, urbanística e ambiental de habitações subnormais,
localizadas atualmente em áreas de risco, apontadas no Relatório de Diagnóstico, e com base
no Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS (Carazinho, 2010), estudos e projetos
específicos poderão demandar futuramente em expansões da rede de infraestrutura dentro do
tecido urbanizado atual ou mesmo fora dele.
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2.2 Objetivos, metas, ações (programas e projetos)
A apresentação deste item, unificando as Fases C e D previstas no Plano de Trabalho, é
justificada principalmente pelo entendimento da Consultora e aprovação da comissão de
acompanhamento do PMSB de Carazinho, de que a apresentação conjunta facilita a
compreensão do conteúdo. Portanto, no decorrer deste “capítulo”, encontram-se descritos os
estudos e resultados do prognóstico e as proposição de alternativas para o PMSB, contemplando
uma abordagem sobre objetivos e metas almejados através do PMSB, envolvendo cenários,
proposição de intervenções, chegando à formulação de arranjos institucionais, jurídicos e
socioeconômicos e a formulação de programas, projetos e ações em saneamento, contemplando
as ações previstas para integrarem o PMSB, que foram avaliadas técnica, econômica, social e
ambientalmente.
Neste sentido, os produtos C e D foram desenvolvidos, em concordância com as
premissas impostas pela legislação para o PMSB, ou seja, almejando como macro objetivo
alcançar a universalização na prestação dos serviços de saneamento básico, possibilitando à
toda a população acesso aos serviços e sistemas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos, drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas.
Ademais, são também objetivos da elaboração do PMSB de Carazinho os abaixo
relacionados:
 A sustentabilidade técnica, econômica e ambiental da prestação dos serviços
supracitados, expressa na compatibilização entre disponibilidade e demanda na prestação dos
serviços; na sustentabilidade econômica entre cobranças (entradas) e custos/investimentos
(saídas) de cada serviço prestado; no uso racional dos recursos hídricos e da energia, proteção
e preservação dos mananciais, das várzeas e canais dos cursos d’água e das áreas legalmente
protegidas não disposição de resíduos e/ou rejeitos sem os necessários cuidados e tratamentos
requeridos visando não alterar ou impactar o meio ambiente.
 A qualidade, regularidade e eficiência da prestação dos serviços, expressa na
qualidade da água distribuída, na disposição dos esgotos tratados, na regularidade dos serviços
de abastecimento de água, coleta de esgotos, limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos e
manejo de águas pluviais, sem descontinuidades comprometedoras da qualidade de vida e bem
estar da população e na eficiência da operadora quando na prestação dos serviços de saneamento
e atendimento a reclamações e demandas da população.
 A modicidade das tarifas praticadas, expressa na otimização das instalações
existentes e das intervenções programadas, na adoção de metas progressivas e graduais de
universalização do acesso aos serviços e na utilização de recursos e soluções disponíveis
localmente.
Mais especificamente, em acordo com o Termo de Referência e Plano de Trabalho
Consolidado, este relatório referente às Fases C e D se encarrega também de desenvolver e
apresentar:
 Resumo de demandas com a identificação das tendências de evolução da população
residente e flutuante, dos parâmetros de consumos individuais de água, atuais e futuros, da
geração de esgotos atual e prevista, da geração de resíduos sólidos atual e prevista, da situação
atual e futura de produção do espaço urbano e de expansão urbana em áreas de risco de
inundações, etc.
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 Definição de cenários que darão base às alternativas para a universalização da
prestação dos serviços.
Portanto, em atendimento aos requisitos do termo de referência, consolidados pelo plano
de trabalho, foram realizados levantamentos sobre as demandas atuais da prestação dos serviços
de saneamento em Carazinho (diagnóstico), estudos de alternativas e projeções para os
horizontes do PMSB e, com base nestes, foram desenvolvidos cenários para a prestação dos
serviços de saneamento no município.
Os objetivos da formulação dos cenários, os dados e as referências utilizadas, assim
como a metodologia aplicada na sua elaboração estão descritos a seguir. Posteriormente são
apresentadas as projeções, estudos preliminares e de alternativas e cenários para cada eixo do
saneamento.
Definidas as metas e ações para cada eixo do saneamento, foi elaborada a análise
econômico-financeira do “plano de ações”, avaliando a sustentabilidade das ações propostas
em cada cenário.

2.2.1 Metodologia de
planejamento

aplicação

dos

cenários

de

projeção

e

O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de
planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma coletiva
pelos diferentes atores sociais.
A análise prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos, define a
população implicada, as expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além disso, identifica
objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever consequências, evitar erros de
análise, avalia escalas de valores e aborda táticas e estratégias. Em resumo, a prospectiva
estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de problemas perante a
complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente caracterizados.
As metodologias prospectivas procuram identificar cenários futuros possíveis e
desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de cenários podem-se
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. Portanto, a partir do diagnóstico, o prognóstico busca antecipar possíveis
desdobramentos futuros das condições atuais e de seu contexto externo, permitindo o
dimensionamento da realização dos desejos da sociedade e, desta forma, a formulação de
estratégias de desenvolvimento local (BUARQUE, 2006).
As alternativas futuras do contexto municipal procuram identificar e interpretar a
evolução do contexto socioeconômico e político-institucional aplicados, neste caso, ao
planejamento, relacionando as variáveis e condicionantes envolvidas no Plano de Saneamento
Municipal, segundo os horizontes temporais (curto, médio e longo prazo).
Cada um desses cenários traz a interpretação dos contextos atuais e futuros. Santos
(2004) apresenta, além dos cenários passado e real, o Cenário Tendencial, onde medidas de
ajustes não são tomadas; como deveria ser (Cenário Ideal), frente às potencialidades e
restrições do contexto global das variáveis; como se gostaria que fosse (Cenário Futuro
Desejado) em função dos anseios dos agentes envolvidos; e o que pode realmente ser (Cenário
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Futuro Possível ou Otimista), alternativo frente às restrições biofísicas, às aspirações e às
limitações socioeconômicas e administrativas.
É por meio destes cenários que se pode 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.
A partir das informações contidas no diagnóstico do PMSB do município de Carazinho
foi possível desenvolver três cenários de projeção diferentes para cada um dos quatro eixos que
compõem o saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem
urbana, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos).
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). Salientando
que o horizonte de curto prazo foi segmentado para uma análise anual em quatro anos, desta
forma nos três primeiros anos foram considerados ações emergenciais, sendo esta nomenclatura
utilizada para eles. 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.
Em cada cenário foram definidos objetivos abrangentes para o saneamento básico,
voltados para a melhoria das condições de cada eixo, sendo primordial a identificação e
sistematização das principais expectativas manifestadas pela população nas reuniões setoriais a
respeito de demandas para os cenários futuros a serem construídos.
Foram também previstas alternativas de gestão e de soluções técnicas de engenharia
executáveis para atendimento das exigências e características de cada eixo do saneamento
básico para toda área do município de Carazinho, incluindo as áreas dispersas (áreas rurais).
As ferramentas, internas aos cenários, que propõem melhorias aos serviços e sistemas,
são traduzidas em objetivos, metas e ações. As ações propostas tiveram por base as demandas,
falhas ou potenciais melhorias identificadas no diagnóstico do PMSB de Carazinho além das
reuniões setoriais. Estas ações, propostas em específico para cada eixo do saneamento, para
cada um dos cenários e ajustadas aos horizontes temporais para execução, receberam códigos
de identificação e numeração a fim de possibilitar sua valoração (análise de custos) e
acompanhamento/monitoramento da execução, durante a implementação do PMSB, por meio
de indicadores vinculados a cada uma destas.
A metodologia de identificação, ou seja, de formulação dos códigos, seguiu as diretrizes
abaixo:
 Cada eixo recebeu um código em conformidade com a ordem de sua apresentação,
portanto: abastecimento de água (A), esgotamento sanitário (B), limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos (C) e manejo das águas pluviais e drenagem (D).
 Cada cenário também recebeu um índice, sendo este o mesmo para todos os eixos,
variando em: Cenário Tendencial (T), Cenário Otimista (O) e Cenário Ideal (I).
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 Cada ação recebeu, ao final do índice, um identificador numérico de contagem
dentro de cada cenário e de cada eixo, iniciando em 01.
Com isto, por exemplo, a 10ª ação do eixo abastecimento público, no Cenário Otimista,
recebeu o código “AO-10”.
Após apresentação das proposições de objetivos, metas, ações, programas e projetos
para cada cenário desenvolvido estas foram colocadas para aprovação tanto da comissão de
acompanhamento quanto da população, através de audiência pública. A aprovação passava
também pela necessidade de se definir ou optar pelo cenário que teria seus objetivos, metas,
ações a serem efetivamente realizadas no município de Carazinho, ou seja, visava a definição
de qual das situações de longo prazo o município almeja, aprovando assim as ações e metas de
curto, médio e longo prazo para alcança-las.

2.2.1.1 Objetivos da formulação e aplicação dos cenários
A construção de um cenário para o saneamento municipal tem como objetivo principal
o entendimento das possíveis situações que podem determinar o futuro, tais como as ameaças
e oportunidades que podem interferir no desenvolvimento, montando assim uma cena ou
situação consistente do futuro. Um cenário criado é um importante instrumento de planejamento
estratégico, capaz de monitorar, antever o ambiente e responder melhor às possíveis surpresas
e crises, permitindo que o PMSB seja fundamentado também numa realidade futura plausível
de acontecer.
Como principais objetivos da construção dos cenários futuros, cita-se:





Conhecer o ambiente do saneamento básico e suas demandas, falhas e influências.
Propiciar consistência técnica no processo de decisão durante a construção do PMSB.
Conhecer as inter-relações entre fatores externos e internos ao saneamento municipal.
Respaldar a formatação das estratégias adotadas no PMSB.

2.2.1.2 Documentos e estudos de referência
Os cenários de evolução para os setores de abastecimento público de água, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais foram desenvolvidos tendo
como referência diversos estudos e documentos obtidos, levantados e/ou desenvolvidos nas
atividades do PMSB de Carazinho, a saber:
 Informações técnicas e participativas consolidadas na etapa de diagnóstico como
referência de Cenário Atual (Tendencial) e como direcionadoras dos avanços necessários para
a prospectiva de cenário futuro, dentre elas, os diagnósticos sociais, de caracterização física, do
setor água, do setor esgoto, do setor de drenagem urbana e do setor resíduos sólidos.
 Proposições demandadas pelas comunidades nas reuniões e audiências públicas
realizadas no território municipal, notadamente aquelas que dizem respeito ao setor de
saneamento.
 Legislações ambientais aplicáveis para o objeto do PMSB de Carazinho.
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 O Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA/Ministério da Saúde, 2006).
 A Portaria FUNASA No 1.232 de 27 de outubro de 2009, que estabelece os critérios e
procedimentos para a aplicação de recursos orçamentários e financeiros para a elaboração de
Planos Municipais de Saneamento Básico.
 O Termo de Referência para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico
e Procedimentos Relativos ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira da Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde.

2.2.2 Sistema de abastecimento de água
2.2.2.1 Principais conclusões sobre a prestação do serviço
Embasado no diagnóstico previamente realizado, esse item objetiva apresentar as
principais conclusões quanto à avaliação dos sistemas e serviços de abastecimento de água, com
o intuito de fundamentar a elaboração dos prognósticos, bem como propor objetivos, metas e
ações para melhorar a prestação e atendimento dos serviços de saneamento básico para a
população do município de Carazinho.
Os principais e maiores problemas, identificados no sistema de abastecimento de água,
decorrem da existência de grande número de adutoras de água tratada de ferro fundido e
fibrocimento, constituindo um total de aproximadamente 77% das redes existentes, que
apresentam constantes rupturas e vazamentos devido à sua deterioração.
Outra falha identificada é referente à falta de água nas residências, decorrente do elevado
número de economias abastecidas por um único reservatório (R05).
No Quadro 3 está apresentada a síntese dos problemas identificados no serviço de
abastecimento de água no município de Carazinho.
Quadro 3 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de abastecimento de água de
Carazinho, RS.
Sistema
Falhas/Problemas Identificados
ÁREA URBANA
Estação de Bombeamento
Problemas elétricos frequentes.
de Água Bruta (EBAB)
Toda a rede é de ferro fundido.
Adutora de Água Bruta
As adutoras estão operando acima da sua capacidade.
Não dispõe de um lugar adequado para a disposição do lodo gerado
pelos decantadores.
ETA
Perdas consideradas elevadas quando comparadas com outras Estações
de Tratamento de Água.
Estação de Bombeamento
EBAT 03 está operando acima da sua capacidade.
de Água Tratada (EBAT)
Adutora de Água Tratada

71,5% da rede ainda é de fibrocimento, causando
vazamentos/interrupções e consequentemente gerando perdas.
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Sistema
Reservatório

Falhas/Problemas Identificados
A limpeza dos reservatórios da área urbana não é realizada desde 2012.
O R05 está sobrecarregado.
Problemas com falta de abastecimento de água.

Rede de Abastecimento de Perdas elevadas nas redes de distribuição.
Água
Rompimentos frequentes na rede.

Captação de Água
Rede de Abastecimento

ÁREA RURAL
Não são realizadas análises a fim de verificar a qualidade da água
captada.
Não é realizado o tratamento da água captada.
Muitas famílias estão sem abastecimento de água devido à falta de rede
de abastecimento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.2.2.2 Projeção estimada da demanda de abastecimento de água
A projeção da demanda de abastecimento de água para o município de Carazinho foi
definida a partir do consumo médio per capita calculado para a área urbana, considerando
apenas o valor consumido, ou seja, subtraído do total produzido pela CORSAN aquele valor
referente às perdas anotadas no sistema de abastecimento de água. Desta forma, utilizou-se
como consumo médio per capita o valor de 147,40 L/hab.dia, para todo o período de projeção
de 20 anos.
Posteriormente foi realizada uma análise, a fim de verificar se o volume de água
disponibilizado é suficiente para atender a população urbana nos próximos 20 anos. Ressaltase que foi considerada uma redução gradativa do índice de perdas, até que este valor atingisse
uma porcentagem de 25%, valor este considerado “muito bom” para os padrões nacionais,
conforme a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES.
Conforme apresentado no diagnóstico de abastecimento de água, a perda no sistema de
abastecimento de água, em 2015, era de 48,28%. Com o intuito de atingir a porcentagem de
perda de 25% no horizonte de 20 anos, foi proposta uma redução anual de 1,16% nas perdas no
sistema de abastecimento de água.
Na sequência foi realizada a redução das perdas considerando a análise sobre o volume
de água disponibilizado e, por fim, o comparativo com o volume consumido pela população,
sendo possível concluir que mesmo com o crescimento da população e consequentemente
aumento na demanda de água esperado/projetado para 2020, não há déficit, e sim um excedente
decorrente da redução nas perdas no sistema de abastecimento de água.
Na Tabela 9 é apresentada a projeção estimada da demanda de abastecimento de água,
assim como o comparativo entre o volume de água disponibilizado e consumido, considerando
a redução gradativa nas perdas.
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Tabela 9 - Projeção estimada de demanda de abastecimento de água e análise de disponibilidade de água com redução gradativa das perdas.
Consumo ou Demanda por água (m3)
Horizontes

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Ano

Habitantes
(área
urbana)

2015

Consumo
per capita
(L/hab.dia)

Diária

Mensal

Anual

60.350

147,40

9.019,16

270.574,75

3.246.897,02

2016

60.559

147,40

9.050,39

271.511,79

2017

60.768

147,40

9.081,63

2018

60.978

147,40

2019

61.189

2020

Análise da Disponibilidade de Água com Redução Gradativa das Perdas
Redução
Gradativa
do
Percentual
de Perdas

Diária

Mensal

Anual

Déficit Diário

Déficit Mensal

Déficit Anual

48,28%

9.019,16

270.574,75

3.246.897,02

0,00

0,00

0,00

3.258.141,45

47,12%

9.222,14

276.664,16

3.319.969,89

171,75

5.152,37

61.828,44

272.448,82

3.269.385,88

45,95%

9.425,12

282.753,56

3.393.042,77

343,49

10.304,74

123.656,88

9.113,01

273.390,34

3.280.684,12

44,79%

9.628,10

288.842,97

3.466.115,64

515,09

15.452,63

185.431,52

147,40

9.144,54

274.336,35

3.292.036,15

43,62%

9.831,08

294.932,38

3.539.188,52

686,53

20.596,03

247.152,36

61.401

147,40

9.176,23

275.286,83

3.303.441,99

42,46%

10.034,06

301.021,78

3.612.261,39

857,83

25.734,95

308.819,40

2021

61.613

147,40

9.207,91

276.237,32

3.314.847,82

41,30%

10.237,04

307.111,19

3.685.334,26

1.029,13

30.873,87

370.486,44

2022

61.826

147,40

9.239,74

277.192,29

3.326.307,46

40,13%

10.440,02

313.200,59

3.758.407,14

1.200,28

36.008,31

432.099,68

2023

62.040

147,40

9.271,72

278.151,74

3.337.820,90

38,97%

10.643,00

319.290,00

3.831.480,01

1.371,28

41.138,26

493.659,12

2024

62.255

147,40

9.303,86

279.115,68

3.349.388,14

37,80%

10.845,98

325.379,41

3.904.552,89

1.542,12

46.263,73

555.164,75

2025

62.470

147,40

9.335,99

280.079,61

3.360.955,37

36,64%

11.048,96

331.468,81

3.977.625,76

1.712,97

51.389,20

616.670,39

2026

62.686

147,40

9.368,27

281.048,03

3.372.576,41

35,48%

11.251,94

337.558,22

4.050.698,63

1.883,67

56.510,18

678.122,22

2027

62.903

147,40

9.400,70

282.020,94

3.384.251,26

34,31%

11.454,92

343.647,63

4.123.771,51

2.054,22

61.626,69

739.520,25

2028

63.120

147,40

9.433,13

282.993,84

3.395.926,10

33,15%

11.657,90

349.737,03

4.196.844,38

2.224,77

66.743,19

800.918,29

2029

63.339

147,40

9.465,86

283.975,71

3.407.708,54

31,98%

11.860,88

355.826,44

4.269.917,26

2.395,02

71.850,73

862.208,72

2030

63.333

147,40

9.464,96

283.948,81

3.407.385,73

30,82%

12.063,86

361.915,84

4.342.990,13

2.598,90

77.967,03

935.604,40

2031

63.326

147,40

9.463,91

283.917,43

3.407.009,13

29,66%

12.266,84

368.005,25

4.416.063,00

2.802,93

84.087,82

1.009.053,88

2032

63.320

147,40

9.463,02

283.890,53

3.406.686,32

28,49%

12.469,82

374.094,66

4.489.135,88

3.006,80

90.204,13

1.082.449,56

2033

63.314

147,40

9.462,12

283.863,63

3.406.363,51

27,33%

12.672,80

380.184,06

4.562.208,75

3.210,68

96.320,44

1.155.845,24

2034

63.308

147,40

9.461,22

283.836,73

3.406.040,71

26,16%

12.875,78

386.273,47

4.635.281,63

3.414,56

102.436,74

1.229.240,92

2035

63.302

147,40

9.460,33

283.809,82

3.405.717,90

25,00%

13.078,76

392.362,88

4.708.354,50

3.618,44

108.553,05

1.302.636,60

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
.
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A Figura 10 demonstra, graficamente, que a água fornecida pela CORSAN é capaz de
atender a demanda da população da área urbana pelos próximos 20 anos, apresentando um
excedente decorrente das reduções nas perdas.
Figura 10 – Comparativo entre o volume consumido e o volume disponibilizado, considerando as
perdas.

Volume consumido x Volume disponibilizado
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Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.2.2.3 Estudos preliminares e alternativas para formulação dos cenários
Este item apresenta, em conformidade com o Termo de Referência, alguns estudos que
visam, através da análise de alternativas, embasar tecnicamente a opção por uma ou outra
solução aos problemas anotados em Carazinho. Para estes problemas, com base nas soluções
definidas, posteriormente, se propõem metas e ações tendo por finalidade sua resolução e em
paralelo a universalização do atendimento da população pelos serviços de saneamento básico.

2.2.2.3.1 Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou
subterrâneos) passíveis de utilização para o abastecimento de água
Conforme apresentado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água potável de
Carazinho, o abastecimento da população urbana no município é realizado através da captação
de água bruta no Rio da Várzea, o qual faz parte da Região Hidrográfica do Rio Uruguai, Bacia
do Rio da Várzea.
O Rio da Várzea tem uma vazão de 13,2 m³/s, ou 47,5 m³/h de água, volume plenamente
suficiente para atender as necessidades de abastecimento domiciliar e industrial. Além disso, a
captação no manancial superficial (Rio da Várzea) é realizada com vazão operacional de 210
L/s, o que representa menos de 2% de sua vazão média (CORSAN, 2015).
Desta forma, não se faz necessária a utilização de quaisquer outros mananciais de
abastecimento de água, salientando que mesmo em períodos de estiagem o Rio da Várzea possui
disponibilidade de água suficiente para abastecer o município de Carazinho.
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2.2.2.3.2 Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento
da demanda calculada
Neste item foi realizado um estudo para identificação da possibilidade de atendimento
das demandas, do setor de abastecimento de água, pela estrutura atualmente operada pela
CORSAN. Através do estudo foi possível identificar que com a redução das perdas de água na
rede de distribuição, a CORSAN possui capacidade técnica para atendimento da demanda da
população, considerando inclusive o horizonte de planejamento de 20 anos.
Desta forma, entende-se indispensável a proposição de alternativas técnicas, que não as
já em execução pela concessionária ou aquelas, referentes a redução das perdas, propostas nas
ações dos cenários do eixo de abastecimento apresentadas no item 2.2.2.4, na sequência.

2.2.2.4 Cenários: objetivos, justificativas,
programas e projetos

metas,

alternativas,

ações,

Neste item serão apresentadas as ações propostas e os responsáveis pela execução
destas, com base nos objetivos e nas metas definidas, para cada cenário do PMSB, ou seja:
 Ações atualmente realizadas, projetando as mesmas nos horizontes de planejamento
do PSMB de Carazinho (Cenário Tendencial), elaborado para ser tomado como referência.
 Ações propostas e projetadas para os horizontes com base na definição de
alternativas reconhecidas como viáveis técnica e economicamente (Cenário Otimista),
elaborado visando a universalização da prestação do serviço, mesmo que ao longo dos 20 anos
de planejamento.
 Ações propostas e projetadas para os horizontes com base em alternativas de
aplicação das melhores tecnologias disponíveis para prestação dos serviços, mesmo que por
vezes utópicas do ponto de vista econômico para o município de Carazinho (Cenário Ideal),
visando universalizar a prestação do serviço no menor espaço de tempo possível, tecnicamente
falando, e se utilizando de tecnologias ótimas, por vezes até mesmo pouco implementadas no
país.

2.2.2.4.1 Cenário tendencial
No cenário tendencial, considera-se que o sistema de abastecimento de água potável não
sofrerá nenhuma ampliação.
Este cenário foi elaborado visando representar as condições da prestação do serviço de
abastecimento de água, ao longo do horizonte de planejamento, caso não ocorram ampliações,
obras ou alterações significativas sobre esta prestação do serviço.
Desta forma considerou-se, neste cenário, que não serão realizadas alterações sobre os
índices atuais de atendimento com o serviço de abastecimento de água, tampouco alterações
que visam diminuição ou extinção das perdas d’água no sistema. Portanto, neste cenário
considera-se apenas que serão realizadas obras de manutenção das condições atuais do sistema
e da prestação do serviço.
Apesar de continuarem ocorrendo perdas na rede de distribuição, em média de 48%
sobre o total produzido pela CORSAN, o sistema atual possuirá capacidade de atender a
47

população ao longo dos 20 anos, mesmo sem ampliar o sistema, visto que a captação no Rio da
Várzea tem vazão de 270 L/s e a ETA possui capacidade de tratar 210 L/s.
Desta forma, considerando-se que são tratados em média 210 L/s, ou seja, 6.622.560,00
m3/ano, percebe-se que o volume atualmente tratado seria suficiente para atender a população
em 2029, sendo que se projeta que este será o ano com maior número de habitantes.
A informação pode ser confirmada através da Tabela 10, que apresenta a projeção da
demanda de abastecimento de água para o município de Carazinho se consideradas na avaliação
do consumo per capita, as perdas na rede de distribuição. Desta forma, utilizou-se como
consumo médio per capita o valor de 284,99 L/hab.dia, sendo este a divisão do volume
produzido pelo número de habitantes estimado para 2015.
Conforme descrito acima, não haverá nenhuma ampliação ou melhoria no sistema ao
longo dos 20 anos, consequentemente o distrito industrial continuará sem ser abastecido pela
rede da CORSAN e as intermitências no abastecimento, decorrentes do elevado número de
residências abastecidas por um único reservatório, irão persistir especialmente nos bairros
Conceição e Planalto.
Já na área rural, os poços continuarão sem outorga, sem tratamento ou realização de
análises da qualidade da água e muitos moradores irão permanecer sem abastecimento de água
a partir dos poços devido à falta de rede de distribuição.
Salientando que neste cenário será apresentado a situação atual do sistema de
abastecimento de água, ou seja, não será considerado a realização de melhorias/ampliações no
sistema nos próximos 20 anos, sendo apenas realizadas manutenções no sistema a fim de evitar
deficiências no abastecimento de água para a população já atendida.
O Quadro 4 apresenta o Cenário Tendencial da área urbana e o Quadro 5, da área rural.
Tabela 10 - Projeção da demanda de abastecimento de água potável considerando as perdas na
rede de distribuição.
Demanda por água (m3)
Horizontes

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Ano

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Consumo per
Habitantes
capita
(área urbana) considerando
as perdas
(L/hab.dia)
60.350
60.559
60.768
60.978
61.189
61.401
61.613
61.826
62.040
62.255
62.470
62.686
62.903
63.120

284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
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Diária

Mensal

Anual

17.438,02
17.498,41
17.558,80
17.619,48
17.680,45
17.741,71
17.802,97
17.864,51
17.926,35
17.988,47
18.050,59
18.113,01
18.175,71
18.238,41

523.140,71
524.952,41
526.764,12
528.584,49
530.413,53
532.251,24
534.088,95
535.935,33
537.790,38
539.654,10
541.517,81
543.390,20
545.271,25
547.152,30

6.277.688,47
6.299.428,93
6.321.169,40
6.343.013,88
6.364.962,39
6.387.014,91
6.409.067,44
6.431.223,99
6.453.484,55
6.475.849,14
6.498.213,73
6.520.682,35
6.543.254,98
6.565.827,61

Demanda por água (m3)
Horizontes

Ano

Consumo per
Habitantes
capita
(área urbana) considerando
as perdas
(L/hab.dia)

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

63.339
63.333
63.326
63.320
63.314
63.308
63.302

284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99
284,99

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Diária

Mensal

Anual

18.301,69
18.299,96
18.297,93
18.296,20
18.294,47
18.292,73
18.291,00

549.050,69
548.998,68
548.938,00
548.885,99
548.833,98
548.781,97
548.729,96

6.588.608,29
6.587.984,16
6.587.256,01
6.586.631,88
6.586.007,75
6.585.383,63
6.584.759,50

Quadro 4 - Cenário tendencial do sistema de abastecimento de água potável da área urbana de Carazinho.

CENÁRIO TENDENCIAL

ÁREA URBANA
Atividades Analisadas

Objetivo

Captação de Água Bruta
(Rio da Várzea)

Captar água bruta a partir do Rio da Várzea, a fim
de realizar o abastecimento da área urbana de
Carazinho.

AT-01

Estação de Bombeamento Realizar o recalque da água bruta a fim de bombeáde Água Bruta (01)
la a Estação de Tratamento de Água (ETA).

AT-02

Adutora de Água Bruta
(02)

Justificativa

Conduzir a água bruta do ponto de captação até a
Estação de Tratamento de Água (ETA).

Estação de Tratamento de Realizar o tratamento da água para destiná-la ao
Água (01)
consumo.

Garantir o acesso ao serviço
de abastecimento de água
para toda a população
urbana.

Meta

AT-03
Manutenção do
sistema.
AT-04

Estação de Bombeamento
Bombear a água tratada aos reservatórios.
de Água Tratada (03)

AT-05

Adutora de Água Tratada Conduzir a água tratada aos reservatórios e
(06)
residências.
Reservatórios (07)
Armazenamento de água tratada.
Rede de Distribuição

Cód.

Ações

Responsáveis
pela Ação

Operação do sistema e
ações de contingência
quando necessário
(substituição de rede,
manutenção devido a
rompimentos,
interrupções no sistema)

CORSAN

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

AT-06
AT-07

Distribuir a água tratada às residências.

AT-08

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 5 - Cenário tendencial do sistema de abastecimento de água potável da área rural de Carazinho.

CENÁRIO ENDENCIAL

ÁREA RURAL
Atividades Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Captação de Água Bruta Atender os distritos de Pinheiro Marcado, São
(poços tubulares
Bento, Molha Pelego, Santa Terezinha, Colônia
profundos)
Dona Júlia, Escola Cruzinha e Engenho Novo.
Estação de
Bombear a água captada aos reservatórios.
Bombeamento de Água
Reservatórios (07)
Rede de Distribuição

Garantir o acesso ao serviço
de abastecimento de água
para toda a população rural.

Manutenção do
sistema.

Cód.

Ações

Responsáveis
pela Ação

AT-09

Operação do sistema e
ações de contingência
quando necessário
(substituição de rede,
manutenção devido a
rompimentos,
interrupções no sistema)

CORSAN

AT-10

Armazenamento de água tratada.

AT-11

Distribuir a água tratada às residências.

AT-12

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

Horizontes
Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

2.2.2.4.2 Cenário Otimista
No cenário otimista, diferente do tendencial, são previstas ações ao longo dos horizontes
de planejamento do PMSB, que visam manutenção do sistema e atendimento/resolução das
deficiências diagnosticadas no sistema de abastecimento de água potável.
Para este cenário foram propostas ações para minimizar as deficiências e atingir a
universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água com qualidade, com o objetivo
de proporcionar, à população, condições de significativa qualidade ambiental e social,
promovida direta e/ou indiretamente pela realização destes serviços.
Entretanto, em decorrência do elevado custo para implantação/execução de algumas
ações, principalmente aquelas do sistema da zona urbana, neste cenário a proposição dos
horizontes de implantação foi segmentada em: de caráter emergencial, de curto prazo, de médio
prazo e de longo prazo, prolongando a resolução de alguns problemas e prevendo ações para
estes distribuídas ao longo de todo o horizonte de planejamento. A proposta visou atentar para
a capacidade e as condições econômico-financeiras do município, conforme apresentado na
sequência.
Neste sentido, como ações a serem executadas no horizonte imediato prevê-se, por
exemplo: para a captação de água bruta junto ao Rio da Várzea; a execução de projetos que
visem a proteção do sistema contra surtos elétricos, visto que em 2015 foram registradas duas
interrupções na captação devido a problemas elétricos no quadro de comando; estudo para a
determinação da capacidade das adutoras de água bruta a serem substituídas, uma vez que as
adutoras operam acima da capacidade projetada.
Para a ETA, prevê-se: a finalização da execução dos leitos de secagem, a fim de realizar
o tratamento adequado do lodo provenientes do decantador, dado que o mesmo vem sendo
descartado em via pluvial; substituição da EBAT 03, para que a mesma opere de acordo com a
capacidade projetada; instalação dos reservatórios previstos em projeto com o intuito de atender
todas as residências, sem interrupções nos horários de maior consumo, destaca-se bairros
Planalto, Conceição, e demais bairros abastecidos pelo R05; ampliação da rede de distribuição
de água tratada a fim de que o distrito industrial do município seja atendido pelo sistema de
abastecimento de água público.
Em curto prazo prevê-se: a redução de perdas, através da substituição de 50% das
adutoras de água tratada de fibrocimento; a substituição de 20%, aproximadamente 9.884 m, de
redes de abastecimento de água potável; a redução das perdas na estação de tratamento de água
para 3%, através da recirculação da água proveniente da limpeza dos filtros. A partir da
substituição de 20% das redes de abastecimento de água potável e de 50% das adutoras de água
tratada, prevê-se a redução nas perdas para 40%.
Neste horizonte também é previsto a elaboração do projeto executivo da nova Estação
de Tratamento de Água (ETA), todavia não foi possível identificar as ações que seriam
necessárias se implementado novo sistema de tratamento de água (nova ETA) em função da
indisponibilidade deste projeto assim como a previsão temporal de possíveis alterações, uma
vez que não foi confirmado o ano previsto para implantação da mesma.
Sabe-se que está em elaboração estudo de concepção deste novo sistema de tratamento
e seus componentes/ampliações/adequações. Conforme informações da CORSAN o sistema
será composto por: ETA com vazão nominal de 300l/s com tratamento mecanizado do lodo;
Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) a ser remodelada para operar de maneira
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mais eficiente e nova EBAT para atendimento do centro de reservação (parque da ETA
existente); Adutora de Água Tratada a ser reavaliada em decorrência da mudança de local para
a nova ETA e da interligação ao centro de reservação; Reservatórios a ser estudada a setorização
da rede de maneira a otimizar o aproveitamento do volume de reservação existente e verificar
a necessidade de implantação de novo ou novos reservatórios e estudo para redimensionamento
das redes de distribuição para adequação de novas vazões operacionais.
Assim que disponibilizado o projeto executivo detalhado do novo sistema de tratamento
(ETA e elementos componentes) as ações deste Plano de Saneamento deverão ser revisadas e
adequadas a este projeto, uma vez que é possível que algumas ações previstas para o sistema
existente (substituição das EBAT, adutoras de água tratada, redes de distribuição) sejam
desnecessárias visto que poderão ser implantados novos sistemas, a fim de atender o novo
parque da ETA e alguns componentes deste novo sistema poderão substituir componentes do
antigo sistema. Em médio prazo é prognosticada: a substituição de 100% das adutoras de água
tratada, aproximadamente 18.500 m, de redes de fibrocimento; a substituição de 40%,
aproximadamente 19.769 m de redes de abastecimento de água potável a fim de reduzir as
perdas no abastecimento de água tratada para 33%.
Por fim, em longo prazo é prevista a substituição das demais redes de abastecimento de
água potável de fibrocimento, a fim de atingir o índice de 100% de substituição destas redes e,
consequentemente, reduzir o índice de perdas para 25%.
Para a área rural, conforme mencionado anteriormente, foi estabelecido que todas as
ações sejam implantadas no horizonte imediato/emergencial, com início em 2016 e término em
2017. Isso decorre do diagnóstico, que demonstrou que muitos moradores não possuem
abastecimento de água potável, em decorrência da não existência de rede de distribuição, e os
que possuem, não possuem verificação das condições de potabilidade da água distribuída, sendo
assim necessárias ações emergenciais que dependem de baixos investimentos. Para tanto,
prevê-se a regularização de todos os poços utilizados na área rural para o abastecimento público
e a realização de análises de potabilidade, tratamento da água e medidas de proteção dos
mananciais.
No Quadro 6 e no Quadro 7 são apresentados os cenários otimistas, para a área urbana
e rural do município de Carazinho, respectivamente.
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Quadro 6 - Cenário otimista do sistema de abastecimento de água potável da área urbana do município de Carazinho.
ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

CENÁRIO OTIMISTA

Saneamento
Básico

Captação de
Água Bruta
(Rio da
Várzea)

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares CORSAN)

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Criação de um setor ou
Não há pessoas
departamento multidisciplinar
específicas para
responsável pela gestão dos
trabalhar com a
Gerir de forma adequada a
quatro eixos do saneamento
gestão dos quatro
prestação dos serviços de
(abastecimento de água,
eixos do
saneamento básico e os
AOdrenagem urbana, esgotamento saneamento e com contratos de terceirização
01
sanitário e manejo dos resíduos isto verificou-se
destes, propondo melhorias
sólidos) a fim de
falhas na definição
contínuas.
melhorar/assegurar a qualidade
das
dos serviços prestados.
responsabilidades.
Necessidade da
criação e
atualização de um
Manter a Prefeitura Municipal
bando de dados a
de Carazinho ciente quanto à
Criação de um banco de
fim de otimizar o
AOquestão operacional e
dados sobre a prestação do
gerenciamento da
02
financeira do sistema de
serviço.
prestação de
abastecimento de água.
serviço de
abastecimento de
água.

Melhorar a qualidade da água
do Rio da Várzea.

Conforme
apresentado no
diagnóstico do
sistema de
abastecimento de
água, é encontrado
um grande volume
de lixo proveniente
de bairros
localizados nas
margens do rio
(bairros Brandina,
Floresta e Hípica).

Necessidade de se
Controlar a captação de água
fazer cumprir os
bruta a partir de poços
requisitos de
tubulares profundos visando a
outorga visando
proteção das águas
melhorias de cunho
subterrâneas e da saúde
ambiental e de
pública.
saúde pública.

Ações

2017

2018

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

Estruturar o setor junto à
Secretaria de Meio
Ambiente, com uma
equipe multidisciplinar
formada por Engenheiro
Civil, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro
Florestal e/ou Biólogo.

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Apresentar ao setor
responsável pela gestão
dos quatro eixos do
saneamento básico um
relatório semestral
operacional e financeiro.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

30%

35%

40%

50%

100%

100%

30%

35%

40%

50%

100%

100%

30%

35%

40%

50%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

Estudo de classificação e
Empresa responsável
AO- planejamento das águas do
pela elaboração do
03
Rio da Várzea (Plano de
Plano de Bacia.
Bacia).
Estudo de confirmação da Empresa responsável
AOalteração da qualidade do
pela elaboração do
04
rio.
Plano de Bacia.
Realização de campanhas Prefeitura Municipal de
AO- com moradores do entorno,
Carazinho:
Reduzir fontes poluidoras.
05
para a preservação do
Departamento de Meio
manancial.
Ambiente
Prefeitura Municipal de
Identificar lançamentos
AOCarazinho:
ilegais de efluentes
06
Departamento de Meio
industriais, notificando-os.
Ambiente
Prefeitura Municipal de
AO- Estudo para a proteção de
Carazinho:
07
matas ciliares – APP’s.
Departamento de Meio
Ambiente
Instalação de placas que
AOidentifiquem as áreas de
CORSAN
08
Evitar a contaminação da
captação de água.
água. Atender aos padrões
AOestabelecidos na Portaria Nº
Instalação de cerca.
CORSAN
09
2.914/2011 do Ministério
Instalação de medidores e
da Saúde.
AOequipamentos de telemetria
CORSAN
10
nos três poços de captação.
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2016

Curto
Prazo
(20162019)

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

AORealizar o tratamento
11
adequado da água.
AO- Implantação de dispositivo
12
de segurança.
Estudo buscando
AO- identificar domicílios não
13 atendidos pela rede pública
operada pela CORSAN.

CENÁRIO OTIMISTA

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares
irregulares)

Conforme
diagnosticado, é
realizada a
captação de água
bruta através de
poços tubulares
Regularizar a captação de água profundos ilegais,
Regularizar ou tamponar os
bruta através de poços
sem o devido
poços tubulares profundos
tubulares profundos
tratamento e a
existentes no município.
irregulares.
proteção adequada,
AOdesta forma ocorre
14
a contaminação da
água e,
consequentemente,
o surgimento de
doenças.

Estação de
Bombeamento
Evitar a interrupção no sistema.
de Água Bruta
(EBAB)

Adutora de
Água Bruta

Reduzir perdas, mau
funcionamento, interrupções e
aumentar a capacidade.

Realizar o tratamento e
disposição adequada do lodo
proveniente do decantador.

Estação de
Tratamento de
Água (ETA)
Reduzir perdas, mau
funcionamento e interrupções.

Evitar paradas
decorrentes das
deficiências na
alimentação de
energia elétrica.

Regularizar o
abastecimento de água.

Execução de projetos que
AOvisem a proteção do
Reduzir em 100% as
15
sistema contra surtos
interrupções na captação de
elétricos.
água bruta.
AO- Implantação de programas
16 de manutenção preventiva.

Conforme
diagnosticado em
2015, as bombas
Realizar a ampliação do
estão operando
sistema.
acima da
capacidade
projetada.
A ETA não possui
leito de secagem.
Execução do leito de
Desta forma, o
secagem.
lodo é descartado
em via pluvial.
Foi diagnosticado
um alto índice de
perdas na ETA de
Carazinho (média
Garantir que a prestação
de 8,05% em 2014 dos serviços seja contínua e
e 6,85% em 2015), com qualidade, com baixos
quando comparado
índices de perda.
às demais ETA´s
com sistema de
tratamento

2017

2018

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

50%

100%

100%

100%

100%

100%

Ministério Público

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

CORSAN

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Projeto para
AO- determinação/quantificação
17
da ampliação necessária
para desafogar o sistema.

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

AO18

Conclusão dos três leitos
de secagem, com
capacidade para atender
270 L/s (CORSAN, 2012).

CORSAN

-

100%

-

-

-

-

AO19

Implantar programas de
manutenção preventiva.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AO20

Otimizar a limpeza dos
filtros. Recircular na ETA
a água proveniente da
limpeza, a fim de reduzir
as perdas.

-

Possuir no
máximo 3%
de perdas
na ETA.

-

-
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2016

Curto
Prazo
(20162019)

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

CORSAN

-

-

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

2016

2017

2018

Curto
Prazo
(20162019)

CORSAN

-

-

-

100%

-

-

CORSAN

-

EBAT 03.

-

EBAT 04.

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

20%
(aprox.
3.700m)

30% (aprox.
5.550m)

40%
(aprox.
7.400m)

50%
(aprox.
9.250m)

100%
(aprox.
18.500m)

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

semelhante e com
concessão da
CORSAN.

Nova Estação
de Tratamento
de Água
Estação de
Bombeamento
de Água
Tratada
(EBAT)

CENÁRIO OTIMISTA

Adutora de
Água Tratada

Reservatórios

Ampliação da área para
tratamento da água,
melhorias/modernização do
sistema a fim de operar com
maior eficiência.

Indisponibilidade
de área livre no
parque da ETA
existente.

Estudo para instalação de
uma nova ETA com vazão
AOnominal de 300l/s,
21
localizada próximo à
captação no Rio da Várzea.

As EBAT´s estão
operando no limite
Garantir a operação das
da capacidade
Redução de perdas.
EBAT com qualidade e
projetada ou acima
segurança.
da sua capacidade
de projeto.
Cerca de 71% das
Reduzir perdas, mau
adutoras são de
funcionamento, interrupções e fibrocimento,
Garantir que a prestação
incidência de câncer pelo uso ocasionando
dos serviços seja contínua e
de tubulações a base de
rompimentos
e,
com qualidade.
amianto.
consequentemente,
perdas.
Os bairros
abastecidos pelo
Reservatório 05
(R05) estão
sujeitos à falta de
água
Evitar deficiências no
constantemente. sistema de abastecimento de
Desta forma
água tratada.
sugere-se o
término das obras a
fim de evitar a
continuidade do
Evitar núcleos sujeitos à falta
problema.
de água.

Projeto executivo da nova
ETA.

Realização de estudos
AOpara a avaliação do
22 diâmetro da tubulação para
adequação.
AO- Implantação de programas
23 de manutenção preventiva.
Substituição de
AO- aproximadamente 18.500
24
m de redes de
fibrocimento..
Elaborar e implementar
AOprogramas de manutenção
25
preventiva.
AOInstalação da energia
26
elétrica.
AOInstalação da bomba.
27
AOInterligação à rede de
28
distribuição de água.
Instalação de um
reservatório (R10) a fim de
AOatender os bairros: Santa
29
Terezinha, Fey, Alegre,
São Sebastião e Planalto.

Realizar monitoramento
em toda a rede de
AO- abastecimento de água a
Devido ao grande
30
fim de verificar demais
Fornecer o serviço de
número de
bairros com pressão
abastecimento de água com
moradias
inferior a 10m.c.a.
intervalo entre 10m.c. a de
abastecidas por um
pressão dinâmica mínima e
Realizar as medidas
único reservatório,
40 m.c.a de pressão estática
necessárias a fim de
alguns bairros não
máxima.
AO- garantir o fornecimento do
são abastecidos.
31
serviço de abastecimento
de água com intervalo
entre 10 m.c.a de pressão
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ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

2016

2017

2018

Curto
Prazo
(20162019)

CORSAN

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN.

5%
(aprox.
2.471m)

10% (aprox.
4.942m)

15%
(aprox.
7.413m)

20%
(aprox.
9.884m)

40% (aprox.
19.769m)

100%
(aprox.
49.424).

CORSAN.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

dinâmica mínima e 40
m.c.a de pressão estática
máxima.

Instalar os reservatórios
R08 (250m3) e R09
(500m3).
Realização e
AOimplementação de
33 cronograma de limpeza dos
reservatórios.
AO- Implementação de planilha
34
de controle.
AO32

CENÁRIO OTIMISTA

Atender o Decreto Federal nº
23.430/1974.

Rede de
Distribuição
de Água
Tratada

Redução de perdas na rede de
distribuição de água tratada.

Redução de perdas.

Conforme
apresentado no
diagnóstico do
sistema de
abastecimento de
água, a última
limpeza dos
reservatórios foi
realizada em 2012.

Foi diagnosticado
que 22,9% da rede
de distribuição de
água tratada no
município é de
fibrocimento.
Consequentemente,
há grandes perdas
na rede de
distribuição, visto
que os
rompimentos
ocorrem na maioria
das vezes nas redes
de fibrocimento. A
média de perdas na
rede de
distribuição nos
últimos 10 anos é
de 45,7%.

A pressão elevada
na rede de
distribuição de

Realizar a limpeza
anualmente conforme
estabelece o Decreto
Federal nº 23.430/1974.

AO35

Substituição de todas as
redes de fibrocimento.
Implementar o controle e
monitoramento das
condições das redes, a fim
de evitar vazamentos,
rompimentos na rede,
interrupções no
abastecimento de água.

Execução da limpeza.

Substituição de
aproximadamente 49.424m
AOde tubulações de
36 fibrocimento. Iniciando as
substituições pelos pontos
mais críticos.
Elaborar e implementar
AOprogramas de manutenção
37
preventiva.
Implantação de estrutura
especializada para
realização de vistorias na
rede de distribuição de
AOágua, identificando perdas
38
físicas por meio de
vazamentos visíveis,
invisíveis e inerentes, ao
longo de todo o sistema.

Prefeitura Municipal de
Criação de um canal
Carazinho:
AO- independente de ouvidoria
Departamento a ser
39
para a comunicação de
criado para gestão dos
vazamentos.
quatro eixos do
saneamento.
Correção imediata dos
AOvazamentos visíveis e
CORSAN
40
invisíveis identificados.
Redução de perdas
decorrentes da pressão
elevada.

AO- Estudo para determinação
41 de pontos com atendimento
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CORSAN

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

água poderá vir a
ocasionar
rompimentos e,
consequentemente,
maiores perdas.

Evitar resultados
100% da água tratada e
fora dos padrões,
distribuída atendendo aos
Garantir a potabilidade da água
reclamações
parâmetros da Portaria nº
distribuída.
devido à cor e mau 2914/2011 do Ministério da
gosto.
Saúde.
AO43

AO44

CENÁRIO OTIMISTA

Água Tratada
Reduzir o consumo
AOper capita visando
Reduzir o consumo de água. 45
a economia do
recurso natural.

AO46
O abastecimento
de água é um
direito universal e
Garantir o acesso ao serviço de deve atingir toda a
abastecimento de água para
população. Para
toda a população urbana.
garantir esse
direito de forma
justa e imparcial, é
indispensável que

2016

2017

2018

Curto
Prazo
(20162019)

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Instalação de
rede (aprox.
6 km) para
atender os
Distritos
Industriais.

100%

100%

100%

100%

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

com pressão superior a
40m.c.a.

AO42

Uso racional da água.

Ações

Atender 100% da área
urbana.

AO47

Criação de canal
independente para
recebimento de queixas
sobre as características de
água distribuída,
sistematizados de forma a
manter um banco de dados.
Realizar os
monitoramentos conforme
estabelece a Portaria nº
2914/2011 do Ministério
da Saúde, a fim de
verificar possíveis fontes
de contaminação.
Medição individualizada
do volume de água
consumido nos projetos de
novas edificações.
Implementação de
bonificação na tarifa como
incentivo ao
aproveitamento de águas
pluviais. Criação de Lei
Municipal específica, a fim
de facilitar a aplicação da
ação dos munícipes e
consequentemente
aumentar o número de
envolvidos.
Elaboração e
implementação de
programas de
conscientização quanto ao
consumo consciente.

Ampliação das redes de
distribuição de água
tratada, conforme a
necessidade, crescimento
da área urbana.
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ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

2016

2017

2018

Curto
Prazo
(20162019)

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Reduzir
para 40%.

Reduzir para
33%.

Reduzir
para 25%.

Responsável pela ação Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Médio
Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(20242035)

CENÁRIO OTIMISTA

esse serviço atenda
a toda população.

Ampliações,
substituição
e/ou consertos.

Sistema de
Abastecimento
de Água.

Garantir a efetivação do
término do serviço e a
qualidade do mesmo.

Reduzir as perdas.

Visto que a
Prefeitura não
possui informações
quanto às obras a
serem realizadas
pela CORSAN, e
em muitos casos, a
pavimentação é
realizada com
qualidade pela
Prefeitura e em
pouco tempo a
CORSAN realiza
cortes para a
manutenção do
sistema e a
pavimentação
realizada pela
mesma no término
da obra possui
qualidade inferior à
anterior existente
no local.
Visto que a média
de perdas no
sistema nos
últimos 10 anos foi
de 45,7%.

Conciliar o planejamento
entre a CORSAN e a
Prefeitura Municipal de
Carazinho.

Atingir, no máximo, 25%
de perdas no sistema de
abastecimento de água.

Entrega de programação
anual a Prefeitura
Municipal das ampliações
AOprevistas. Para que a
48 mesma esteja ciente e não
realize obras de melhorias
ou a pavimentação nas ruas
indicadas pela CORSAN.
AOPedido prévio para a
49
autorização de aberturas.

Aviso prévio para a
autorização de fechamento
CORSAN e Prefeitura
de valas, para que a
Municipal de
AOPrefeitura realize o
Carazinho: Secretaria
50
acompanhamento da
de Obras Públicas e
execução da pavimentação,
Viação/ SEPLAN
a fim de certificar o
serviço.

AO51

Substituição de redes,
monitoramentos,
manutenções preventivas,
estudo das pressões.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Quadro 7 - Cenário otimista do sistema de abastecimento de água potável da área rural do município de Carazinho.
ÁREA RURAL

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares
Prefeitura)

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Controlar a captação de água
bruta a partir de poços tubulares
profundos visando a proteção
das águas subterrâneas e da
saúde pública.

Necessidade de se fazer
cumprir os requisitos de
outorga visando
melhorias de cunho
ambiental e de saúde
pública, visto que apenas
os poços de Engenho
Novo e Cruzinha
possuem outorga.

Regularizar os
demais 11 poços.

AO-52

Garantir o acesso ao serviço de
abastecimento de água.

Muitos moradores não
possuem abastecimento
de água. Cita-se: Poço 03
(Santa Catarina), Poço 08
Atender todas as
(Cruzinha), Poço 10
comunidades da área
(Flamenguinho), Poço 11
rural.
(Santa Terezinha), Poço
12 (Engenho Novo) e
Poço 13 (Passo de Areia).

Conforme apresentado no
diagnóstico do sistema de
abastecimento de água na
Garantir a potabilidade da água
área rural, não são
distribuída.
realizadas as análises a
fim de verificar a
qualidade da água tratada,
tampouco o tratamento.

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares
particulares)

Ações

Responsável pela Ação

Longo
Prazo
(20242035)

50%

100%

-

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

Instalação das bombas.

AO-54

Instalação dos
reservatórios.

AO-55

Instalação elétrica.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN
Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

Executar a rede de
Prefeitura Municipal de
AO-56
distribuição de água
Carazinho: SEPLAN
tratada.
Realizar os monitoramentos
Prefeitura Municipal de
conforme estabelece a
AO-57
Carazinho: Vigilância
Portaria nº 2914/2011 do
100% da água tratada
Sanitária.
Ministério da Saúde.
e distribuída
atendendo os
Prefeitura Municipal de
Realizar o tratamento
parâmetros da
AO-58
Carazinho: Vigilância
adequado da água.
Portaria nº 2914/2011
Sanitária.
do Ministério da
Realização e
Prefeitura Municipal de
Saúde.
implementação de
Carazinho: Secretaria da
AO-59
cronograma de limpeza dos Saúde – DVS – Divisão
reservatórios.
de Vigilância Sanitária
Estudo para a identificação
dos poços ativos na área
rural.

Regularizar o
abastecimento de água.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Médio
Prazo
(20202023)

Encaminhar Processos para Prefeitura Municipal de
Solicitação das outorgas.
Carazinho: SEPLAN.

AO-53

Conforme diagnosticado,
é realizada a captação de
AO-60
água bruta através de
poços tubulares
Evitar a captação de água bruta profundos ilegais, sem o Regularizar os poços
através de poços tubulares
devido tratamento e a
tubulares profundos
profundos ilegais, e a perfuração proteção adequada, desta
existentes no
ilegal dos mesmos.
forma ocorre a
município.
AO-61
contaminação da água e o
consequente
desencadeamento de
doenças.

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

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

Ministério Público.

2.2.2.4.3 Cenário Ideal
No cenário ideal o sistema de abastecimento de água passará por ampliações e melhorias
ao longo dos 20 anos, a fim de que tanto a população urbana quanto a rural possuam
abastecimento de água em quantidade e com qualidade.
Neste cenário, as ações se equiparam às ações estabelecidas no cenário otimista, porém
com horizontes mais curtos para executá-las. Desta forma, em médio prazo é prevista a
substituição de 100% das adutoras de água tratada e redes de distribuição de água tratada de
fibrocimento. Consequentemente, em curto prazo as perdas nas redes de distribuição deverão
reduzir para 35%, com o intuito que em médio prazo as perdas não sejam superiores a 25%.
Já para a área rural é previsto como imediato/emergencial a regularização de todos os
poços e a universalização do sistema de abastecimento de água, garantindo a qualidade da água
ofertada a ser realizado 100% em 2016.
Os cenários ideais para a área urbana e rural do município de Carazinho estão
apresentados no Quadro 8 e no Quadro 9, respectivamente.
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Quadro 8 - Cenário Ideal do sistema de abastecimento de água potável da área urbana de Carazinho.
ÁREA URBANA

Atividades
Analisadas

CENÁRIO IDEAL

Saneamento
Básico

Objetivo

Justificativa

Meta

Criação de um setor ou departamento
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.

Atualmente não há pessoas
específicas para trabalhar
com a gestão dos quatro
eixos do saneamento e com
isto verificou-se falhas na
definição das
responsabilidades.

Gerir de forma
adequada a prestação
dos serviços de
saneamento básico e os
contratos de
terceirização destes,
propondo melhorias
contínuas.

Manter a Prefeitura Municipal de
Carazinho ciente quanto a questão
operacional e financeiro do sistema
de abastecimento de água.

Necessidade da criação e
atualização de um bando de
dados a fim de otimizar o
gerenciamento da prestação
de serviço de abastecimento
de água.

Criação de um banco de
dados sobre a prestação
do serviço.

Captação de
Água Bruta
(Rio da Várzea)

Melhorar a qualidade da água do Rio
da Várzea.

Reduzir fontes
poluidoras.

Responsável pela
Ação

AI-01

Estruturar o setor junto a
Secretaria de Meio Ambiente,
contendo uma equipe disciplinar
formada por Engenheiro Civil,
Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Florestal e/ou
Biólogo.

Prefeitura Municipal
de Carazinho: Setor
vinculado junto a
Secretaria de Meio
Ambiente.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-02

Apresentar ao setor responsável
pela gestão dos quatro eixos do
saneamento básico um relatório
semestral operacional e
financeiro.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-03

Estudo de classificação e
planejamento das águas do Rio
da Várzea (Plano de Bacia).

Empresa responsável
pela elaboração do
Plano de Bacia.

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

AI-05

AI-06

AI-08
Controlar a captação de água bruta a
partir de poços tubulares profundos
visando a proteção das águas
subterrâneas e da saúde pública.

Necessidade de se fazer
Evitar a contaminação
cumprir os requisitos de
da água. Atender os
outorga visando melhorias de padrões estabelecidos na
cunho ambiental e de saúde Portaria Nº 2.914/2011,
pública.
do Ministério da Saúde.

AI-09
AI-10
AI-11
AI-12

61
‘

Longo
Prazo
(20242035)

Ações

AI-07

Captação de
Água Bruta
(poços
tubularesCORSAN)

Médio
Prazo
(20202023)

Cód.

AI-04
Conforme apresentado no
diagnóstico do sistema de
abastecimento de água, é
encontrado um grande
volume de lixo proveniente
de bairros localizados nas
margens do rio (bairros
Brandina, Floresta e Hípica).

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Empresa responsável
pela elaboração do
Plano de Bacia.
Prefeitura Municipal
Realização de campanhas com
de Carazinho:
moradores do entorno para a
Departamento de Meio
preservação do manancial.
Ambiente
Prefeitura Municipal
Identificar lançamentos ilegais
de Carazinho:
de efluentes industriais.
Departamento de Meio
Notificando-os.
Ambiente
Prefeitura Municipal
Estudo para a proteção de Mata
de Carazinho:
Ciliar, APP.
Departamento de Meio
Ambiente
Instalação de placas que
identifiquem as áreas de
CORSAN
captação de água.
Instalação de cerca.
CORSAN
Estudo de confirmação da
alteração da qualidade do rio.

Instalação de medidores e
equipamentos de telemetria em
todos os poços de captação.
Realizar o tratamento adequado
da água.
Implantação de dispositivo de
segurança.

ÁREA URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Conforme diagnosticado, é
realizada a captação de água
bruta através de poços
Captação de
Regularizar captação de água bruta
Regularizar ou tamponar
tubulares profundos ilegais,
Água Bruta
através de poços tubulares profundos
os poços tubulares
sem o devido tratamento e a
(poços tubulares irregulares, e a perfuração ilegal dos
profundos existentes no
proteção adequada, desta
irregulares)
mesmos.
município.
forma ocorre a contaminação
da água e, consequentemente,
o surgimento de doenças.
Estação de
Bombeamento
de Água Bruta
(EBAB)

CENÁRIO IDEAL

Adutora de
Água Bruta

Evitar a interrupção no sistema.

Conforme diagnosticado em
2015, as adutoras de água
Reduzir perdas, mau funcionamento,
bruta são de ferro fundido e
interrupções e aumentar a capacidade.
estão operando acima da
capacidade projetada.
Realizar o tratamento e disposição
adequada do lodo proveniente do
decantador.

Estação de
Tratamento de
Água (ETA)

Nova Estação
de Tratamento
de Água

Estação de
Bombeamento
de Água
Tratada (EBAT)

Adutora de
Água Tratada

Evitar paradas decorrentes
das deficiências na
alimentação de energia
elétrica.

Reduzir em 100% as
interrupções na captação
de água bruta.
Substituir todas as redes
de fibrocimento e ferro
fundido por PEAD e
ampliar o sistema.

A ETA não possui leito de
secagem desta forma o lodo é
descartado em via pluvial.

Execução do leito de
secagem.

Foi diagnosticado um alto
índice de perdas na ETA de
Garantir que a prestação
Carazinho (média de 8,05%
dos serviços seja
Reduzir perdas, mau funcionamento e em 2014 e 6,85% em 2015),
contínua e com
interrupções.
quando comparado às demais
qualidade, com baixos
ETA´s com sistema de
índices de perda.
tratamento semelhante e com
concessão da CORSAN.
Estudo para instalação
Ampliação da área para tratamento da
de uma nova ETA com
Indisponibilidade de área
água, melhorias/modernização do
vazão nominal de
livre no parque da ETA
sistema a fim de operar com maior
300l/s, localizada
existente.
eficiência.
próximo à captação no
Rio da Várzea.

Redução de perdas.

As EBAT´s estão operando
no limite da capacidade
projetada ou acima da sua
capacidade de projeto.

Garantir a operação das
EBAT com qualidade e
segurança.

Reduzir perdas, mau funcionamento, Visto que cerca de 71% das
Garantir que a prestação
interrupções e incidência de câncer adutoras são de fibrocimento,
dos serviços seja
pelo uso de tubulações a base de
ocasionando rompimentos e
contínua e com
amianto.
consequentemente perdas.

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

AI-13

Estudo buscando identificar
domicílios não atendidos pela
rede pública operada pela
CORSAN.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-14

Regularizar o abastecimento de
água.

Ministério Público.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

AI-15
AI-16

AI-17

AI-18

AI-19

Execução de projetos que visem
a proteção do sistema contra
surtos elétricos.
Implantação de programas de
manutenção preventiva.
Projeto para
determinação/quantificação da
ampliação necessária para
desafogar o sistema.
Conclusão dos 03 leitos de
secagem, com capacidade para
atender 270 litros/segundo
(CORSAN 2012).
Implantar programas de
manutenção preventiva.

AI-20

Otimizar a limpeza dos filtros.
Recircular na ETA a água
proveniente da limpeza, a fim de
reduzir as perdas.

CORSAN

-

-

-

Possuir
no
máximo
3% de
perdas na
ETA.

AO-21

Projeto executivo da nova ETA.

CORSAN

-

-

-

100%

-

-

CORSAN

-

EBAT
03.

-

EBAT
04.

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%
(aprox.
9.250m)

100%
(aprox.
18.500
m)

-

AO-22
AI-23

AI-24
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Realização de estudos para a
avaliação do diâmetro da
tubulação para adequação.
Implantação de programas de
manutenção preventiva.
Substituição de
aproximadamente 18.500m de
redes de fibrocimento.

CORSAN

20%
30%
40%
(aprox. (aprox. (aprox.
3.700m 5.550m 7.400m
)
)
)

ÁREA URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

qualidade, com baixos
índices de perda.

Cód.

AI-25
AI-26
AI-27

Os bairros abastecidos pelo
Reservatório 05 (R05) estão
sujeitos à falta de água
constantemente. Desta forma
sugere-se o término das obras
a fim de evitar a continuidade
do problema.

Evitar deficiências no
sistema de
abastecimento de água
tratada.

CENÁRIO IDEAL

Evitar núcleos sujeitos a falta de
água.

AI-29

AI-30

Devido ao grande número de
moradias abastecidas por um
único reservatório, alguns
bairros não são abastecidos.

Reservatórios

AI-28

Fornecer o serviço de
abastecimento de água
com intervalo entre
10m.c.a de pressão
dinâmica mínima e
40m.c.a de pressão
estática máxima.

AI-31

AI-32

Atender o Decreto Federal nº
23.430/1974.

Rede de
Distribuição de
Água Tratada

Redução de perdas na rede de
distribuição de água tratada.

Conforme apresentado no
diagnóstico do sistema de
Realizar a limpeza
abastecimento de água, a
anualmente conforme
última limpeza dos
estabelece o Decreto
reservatórios foi realizada em Federal nº 23.430/1974.
2012.
Foi diagnosticado que 22,9% Substituição de todas as
da rede de distribuição de
redes de fibrocimento.
água tratada no município é Implementar o controle
de fibrocimento.
e monitoramento das
Consequentemente, há
condições das redes, a
grandes perdas na rede de
fim de evitar
distribuição, visto que os
vazamentos,

AI-33
AI-34

AI-35

AI-36

AI-37
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Ações

Elaborar e implementar
programas de manutenção
preventiva.
Execução da energia elétrica.
Instalação da bomba.
Interligação à rede de
distribuição de água.
Instalação de 01 reservatório
(R10) a fim de atender os
bairros: Santa Terezinha, Fey,
Alegre, São Sebastião e
Planalto.
Realizar monitoramento em toda
a rede de abastecimento de água
a fim de verificar demais bairros
com pressão inferior a 10m.c.a.
Realizar as medidas necessárias
a fim de garantir o fornecimento
do serviço de abastecimento de
água com intervalo entre
10m.c.a de pressão dinâmica
mínima e 40m.c.a de pressão
estática máxima.
Instalar os reservatórios R08
(250m3) e R09 (500m3).
Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.
Implementação de planilha de
controle.
Execução da limpeza.
Aquisição de aproximadamente
49.424m de tubulações.
Iniciando as substituições pelos
pontos mais críticos.
Elaborar e implementar
programas de manutenção
preventiva.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN
CORSAN

100%
100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN.

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

15%
(aprox.
7.413m
)

25%
(aprox.
12.356
m)

40%
50%
100%
(aprox.
(aprox. (aprox.
19.769
24.712m) 49.424).
m)

CORSAN

100%

100%

100%

Responsável pela
Ação

100%

100%

-

100%

ÁREA URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

CENÁRIO IDEAL

Redução de perdas.

Justificativa

Meta

rompimentos ocorrem na
maioria das vezes nas redes
de fibrocimento. A média de
perdas na rede de
distribuição nos últimos 10
anos é de 45,7%.

rompimentos na rede,
interrupções no
abastecimento de água.

A pressão elevada na rede de
distribuição de água poderá
vir a ocasionar rompimentos
e consequentemente maiores
perdas.

Redução de perdas
decorrentes da pressão
elevada.

Evitar resultados fora dos
padrões, reclamações devido
a cor, mau gosto.

Responsável pela
Ação

AI-38

Implantação de estrutura
especializada para realização de
vistorias na rede de distribuição
de água, identificando perdas
físicas por meio de vazamentos
visíveis, invisíveis e inerentes,
ao longo de todo o sistema.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-39

Criação de um canal
independente de ouvidoria para
a comunicação de vazamentos.

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-40

Correção imediata dos
vazamentos visíveis e invisíveis
identificados.

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AI-41

Estudo para determinação de
pontos com atendimento com
pressão superior a 40m.c.a.

CORSAN

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%

AI-43

AI-44

Reduzir o consumo per
capita visando a economia
do recurso natural.

Reduzir o consumo de
água.

C
ENÁRI
O
IDEAL

Uso racional da água.

AI-45

AI-46
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Longo
Prazo
(20242035)

Ações

100% da água tratada e
distribuída atendendo
aos parâmetros da
Portaria nº 2914/2011
do Ministério da Saúde.

Água Tratada

Médio
Prazo
(20202023)

Cód.

AI-42
Garantir a potabilidade da água
distribuída.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Criação de canal independente
Prefeitura Municipal
para recebimento de queixas
de Carazinho:
sobre as características de água
Departamento a ser
distribuída, sistematizados de
criado para gestão dos
forma a manter um banco de
4 eixos de saneamento.
dados.
Realizar os monitoramentos
conforme estabelece a Portaria
nº 2914/2011 do Ministério da
CORSAN
Saúde, a fim de verificar
possíveis fontes de
contaminação.
Medição individualizada do
volume de água consumido nos
CORSAN
projetos de novas edificações.
Implementação de bonificação
na tarifa como incentivo ao
aproveitamento de águas
pluviais. Criação de Lei
Prefeitura Municipal
Municipal específica, a fim de
de Carazinho:
facilitar a aplicação da ação dos
SEPLAN
munícipes e consequentemente
aumentar o número de
envolvidos.
Elaboração e implementação de
Prefeitura Municipal
programas de conscientização
de Carazinho:
quanto ao consumo consciente.

ÁREA URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

Departamento de Meio
Ambiente

Ampliações,
substituição
e/ou consertos.

Garantir o acesso ao serviço de
abastecimento de água para toda a
população urbana.

O abastecimento de água é
um direito universal e deve
atingir toda a população. Para
garantir esse direito de forma
justa e imparcial, é
indispensável que esse
serviço atenda a toda
população.

Garantir a efetivação do término do
serviço e a qualidade do mesmo.

Visto que a Prefeitura não
possui informações quanto às
obras a ser realizadas pela
CORSAN e, em muitos
casos, a pavimentação é
realizada com qualidade pela
Conciliar o
Prefeitura e em pouco tempo
planejamento entre a
a CORSAN realiza cortes
CORSAN e a Prefeitura
para a manutenção do
Municipal de Carazinho.
sistema e a pavimentação
realizada pela mesma no
término da obra possui
qualidade inferior a anterior
existente no local.

Sistema de
Abastecimento
de Água.

Reduzir as perdas.

Visto que a média de perdas
no sistema nos últimos 10
anos foi de 45,7%.

Atender 100% da área
urbana.

Reduzir perdas para
atingir no máximo 25%
de perdas no sistema de
abastecimento de água.

AI-47

AI-48

AI-49

AI-50

AI-51

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Ampliação das redes de
distribuição de água tratada,
conforme a necessidade,
crescimento da área urbana.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

Entrega de programação anual a
Prefeitura Municipal das
ampliações previstas. Para que a
mesma esteja ciente e não
CORSAN
realize obras de melhorias ou a
pavimentação nas ruas indicadas
pela CORSAN.
Pedido prévio para a autorização
CORSAN
de aberturas.
Aviso prévio para a autorização
CORSAN e Prefeitura
de fechamento de valas, para
Municipal de
que a Prefeitura realize o
Carazinho: Secretaria
acompanhamento da execução
de Obras Públicas e
da pavimentação, a fim de
Viação/ SEPLAN
certificar o serviço.
Substituição de redes,
monitoramentos, manutenções
preventivas, estudo das pressões.

Inst. de
rede
(aprox.
6 km)
para
atender
os
distritos
Industri
ais.

CORSAN

Reduzir
Reduzir
Reduzir
para
para
para 35%
40%
25%.

Quadro 9 - Cenário ideal do sistema de abastecimento de água potável da área rural de Carazinho.
ÁREA RURAL

Atividades
Analisadas

Objetivo

CENÁRIO IDEAL

Controlar a captação de água bruta a
partir de poços tubulares profundos
visando a proteção das águas
subterrâneas e da saúde pública.

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares
Prefeitura)

Garantir o acesso ao serviço de
abastecimento de água.

Garantir a potabilidade da água
distribuída.

Captação de
Água Bruta
(poços
tubulares
particulares)

Justificativa

Meta

Necessidade de se fazer
cumprir os requisitos de
outorga visando melhorias de
cunho ambiental e de saúde
pública, visto que apenas os
poços de Engenho Novo e
Cruzinha possuem outorga.

Regularizar os demais
11 poços.

Muitos moradores não
possuem abastecimento de
água. Cita-se: Poço 03 (Santa
Catarina), Poço 08
(Cruzinha), Poço 10
(Flamenguinho), Poço 11
(Santa Terezinha), Poço 12
(Engenho Novo) e Poço 13
(Passo de Areia).

Atender todas as
comunidades da área
rural.

Conforme apresentado no
diagnóstico do sistema de
100% da água tratada e
abastecimento de água na
distribuída atendendo os
área rural, não são realizadas parâmetros da Portaria
as análises a fim de verificar
nº 2914/2011 do
a qualidade da água tratada,
Ministério da Saúde.
tampouco o tratamento.

Conforme diagnosticado, é
realizada a captação de água
bruta através de poços
Evitar a captação de água bruta
tubulares profundos ilegais,
Regularizar os poços
através de poços tubulares profundos
sem o devido tratamento e a
tubulares profundos
ilegais, e a perfuração ilegal dos
proteção adequada, desta
existentes no município.
mesmos.
forma ocorre a contaminação
da água e consequentemente
o surgimento de doenças.

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

AI-52

Encaminhar Processos de
Solicitação de outorga.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN.

AI-53

Instalação das bombas.

AI-54

Instalação dos reservatórios.

AI-55

Instalação elétrica.

AI-56

Executar a rede de distribuição
de água tratada.

AI-57

Realizar os monitoramentos
conforme estabelece a Portaria
nº 2914/2011 do Ministério da
Saúde.

AI-58

Realizar o tratamento adequado
da água.

AI-59

Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.

AI-60

Estudo para a identificação dos
poços ativos na área rural.

AI-61

Regularizar o abastecimento de
água.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Vigilância Sanitária.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Vigilância Sanitária.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria da Saúde –
DVS – Divisão de
Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
SEPLAN.

Ministério Público.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

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%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

2.2.3 Sistema de esgotamento sanitário
2.2.3.1 Principais conclusões sobre a prestação do serviço
Esse item objetiva apresentar as principais conclusões quanto à avaliação dos sistemas
e serviços de esgotamento sanitário, com o intuito de fundamentar a elaboração dos cenários
prognósticos, bem como propor objetivos, metas e ações para melhorar a prestação e
atendimento destes serviços no município.
Os maiores problemas de esgotamento sanitário provêm da inexistência de um sistema
com redes coletoras e tratamento por ETE no município, pois assim haveria um responsável
legal (no caso a CORSAN) pela coleta e tratamento, tornando o sistema de esgotamento mais
controlado. Enquanto não há a rede coletora, a situação individual de tratamento de esgotos
pode ser admitida como temporária. Em Carazinho, a menor parte do tratamento individual
(30,5%) é considerada adequada, enquanto o restante do esgoto gerado no município é tratado
por fossa rudimentar ou lançado inadequadamente na rede pluvial, valas ou rios, sem
tratamento. Em função disso, há muita reclamação dos moradores em vários bairros, como
relatado no diagnóstico.
Outra falha identificada refere-se ao projeto e instalação do sistema individual de
tratamento nas edificações, tanto na área urbana quanto na área rural. Por ser individual, cada
edificação possui seu próprio sistema. A maior falha é que existe a legislação que especifica
como deve ser esse sistema (atualizada na Lei Complementar Nº 176, de 30 de dezembro de
2013), mas muitas vezes o que ocorre é o não atendimento a essa especificação.
No caso do lodo dos tanques sépticos, não há no município uma empresa licenciada para
o recolhimento e tratamento desse material. Como esse serviço é necessário periodicamente,
quando há a necessidade uma empresa de outro município (Passo Fundo) é contratada,
dificultando todo o processo.
Quanto ao SES público, a universalização do mesmo, prevista pelo contrato, é de 80%
das economias do município em 20 anos, a contar do ano de 2010. Porém, a instalação da rede
coletora e a ETE foi iniciada no ano de 2009 e ainda se encontram inacabadas. A extensão da
rede coletora atualmente existente no município é de 7.150 m. Parte dessa demora deve-se à
falta de recursos e, como foi relatado no diagnóstico, encontra-se em análise na CEF a
solicitação do recurso financeiro, pelo PAC II, para finalização da ampliação da primeira etapa
do SES, além do projeto para a segunda etapa da ampliação.

2.2.3.2 Projeção estimada da geração de esgoto sanitário
A partir das informações contidas no diagnóstico do PMSB do município de Carazinho
e da projeção de população, foi possível estabelecer o prognóstico do esgotamento sanitário
para os três cenários de projeção considerados. Cada cenário foi projetado para os horizontes
de: Imediato (2016, 2017 e 2018), Curto Prazo (2016 a 2019), Médio Prazo (2020 a 2023) e
Longo Prazo (2024 a 2035).
A projeção de geração de esgoto sanitário no município de Carazinho foi definida de
acordo com o consumo diário per capita de água e levando em consideração a projeção do
crescimento da população e do consumo de água para os próximos 20 anos, obtendo-se assim
a estimativa das demandas advindas da geração de esgoto do município. Para isso, foi utilizado
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o coeficiente de retorno esgoto/água, definido como a relação entre o volume de esgoto coletado
pela rede e o volume de água efetivamente fornecido à população. Foi adotado para este
coeficiente o valor de 0,80, o qual é recomendado pela NBR 9649 (ABNT, 1986). Para
Carazinho, o valor do consumo per capita de água é igual a 130,30 L/hab.dia, de acordo com o
SNIS (2013). Porém, foi considerado o valor do consumo per capita efetivo, 147,40 L/hab.dia,
calculado segundo dados hidrometrados da CORSAN em 2015 e dados da estimativa
populacional de 2015 do IBGE.
A vazão de esgotos não é distribuída uniformemente ao longo dos dias; varia com as
horas do dia, com os dias, meses e estações do ano, dependendo de muitos fatores, entre os
quais, a temperatura e a precipitação. Para a estimativa das vazões, a ABNT recomenda o uso
dos seguintes coeficientes: K1: coeficiente do dia de maior consumo de água, é a relação entre
a maior vazão diária verificada no ano e a vazão diária anual; K2: coeficiente da hora de maior
consumo do dia de maior consumo de água é a relação entre a maior vazão observada em um
dia, e a vazão média horária do mesmo dia; e K3: coeficiente de mínima vazão horária, é a
relação entre a vazão mínima e a vazão média anual. Os valores de cada coeficiente seriam: K1
= 1,20; K2 = 1,50; e K3 = 0,5. Esses valores são admitidos constantes ao longo do tempo,
qualquer que seja a população existente na área (ABNT, 1986).
Para a projeção da geração de esgoto sanitário, foram estimadas vazões conforme as
equações descritas na sequência:
● Geração máxima diária de esgoto:
𝑄𝑚á𝑥.𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 =

K1 . 𝑃 . 𝑞 . 𝑅
86400
Equação 1 - Geração máxima diária de esgoto.

● Geração máxima horária de esgoto:
𝑄𝑚á𝑥.ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 =

K1 . 𝐾2 . 𝑃 . 𝑞 . 𝑅
86400

Equação 2 – Geração máxima horária de esgoto.

● Geração média de esgoto:
𝑄𝑚á𝑥.ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 =

(𝑃 . 𝑞 . 𝑅)
86400
Equação 3 - Geração média de esgoto.

Onde:
● Q máxima diária de esgoto é a vazão máxima de esgoto do dia de maior consumo de água (L/s);
● Q máxima horária de esgoto é a vazão máxima de esgoto da hora de maior consumo do dia de
maior consumo de água (L/s);
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● Q média de esgoto é a vazão média de esgoto gerada pela população (L/s);
● P é a População geradora de esgoto sanitário (nº de habitantes);
● q é o consumo diário per capita de água (L/hab.dia);
● R é o coeficiente de retorno esgoto/água: 0,8 Litros de esgotos por Litro de água.
A Tabela 11 mostra a estimativa de geração de esgoto sanitário nos próximos 20 anos,
para o município de Carazinho, considerando o total da população neste horizonte. Para
formulação destas estimativas foi calculada a diferença entre a vazão média gerada de esgoto
(considerando toda a população) e a capacidade média de tratamento prevista para a ETE Jacuí
(de 40 L/s em cada módulo). Num primeiro momento1 foi considerado o total de esgoto e a
capacidade da ETE somente com os Módulos 1 e 2 em operação, sem considerar o Módulo 3;
e, a seguir2, a análise foi feita com o Módulo 3 de tratamento, para o qual é considerado início
das operações a partir do ano de 2024.
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Tabela 11 - Estimativa de geração de esgoto sanitário para os próximos 20 anos para o município de Carazinho.
Prazo

Curto

Médio

Longo

Ano

População
(hab.)

Geração per
capita de
esgoto (L/s)

Vazão máxima
diária de
esgoto (L/s)

Vazão máxima
horária de
esgoto (L/s)

Vazão média
de esgoto (L/s)

Volume médio
de esgoto
gerado
(m³/ano)

Déficit/Superávit
de vazão 1 (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão 2(L/s)

2016

60.559

117,92

99,18

148,77

82,65

2.606.493,0

-42,65

-42,65

2017

60.768

117,92

99,52

149,29

82,94

2.615.508,1

-42,94

-42,94

2018

60.978

117,92

99,87

149,80

83,22

2.624.554,4

-43,22

-43,22

2019

61.189

117,92

100,21

150,32

83,51

2.633.631,9

-43,51

-43,51

2020

61.401

117,92

100,56

150,84

83,80

2.642.740,9

-3,80

-3,80

2021

61.613

117,92

100,91

151,36

84,09

2.651.881,4

-4,09

-4,09

2022

61.826

117,92

101,26

151,89

84,38

2.661.053,5

-4,38

-4,38

2023

62.040

117,92

101,61

152,41

84,67

2.670.257,3

-4,67

-4,67

2024

62.255

117,92

101,96

152,94

84,97

2.679.492,9

-4,97

35,03

2025

62.470

117,92

102,31

153,47

85,26

2.688.760,5

-5,26

34,74

2026

62.686

117,92

102,67

154,00

85,55

2.698.060,2

-5,55

34,45

2027

62.903

117,92

103,02

154,53

85,85

2.707.392,0

-5,85

34,15

2028

63.120

117,92

103,38

155,07

86,15

2.716.756,1

-6,15

33,85

2029

63.339

117,92

103,73

155,60

86,45

2.726.152,6

-6,45

33,55

2030

63.333

117,92

103,72

155,59

86,44

2.725.885,4

-6,44

33,56

2031

63.326

117,92

103,71

155,57

86,43

2.725.618,3

-6,43

33,57

2032

63.320

117,92

103,70

155,56

86,42

2.725.351,2

-6,42

33,58

2033

63.314

117,92

103,69

155,54

86,41

2.725.084,1

-6,41

33,59

2034

63.308

117,92

103,68

155,53

86,40

2.724.817,0

-6,40

33,60

2035

63.302

117,92

103,67

155,51

86,39

2.724.550,0

-6,39

33,61

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 - Diferença entre a vazão média gerada de esgoto (considerando toda a população) e a capacidade média de tratamento prevista para a ETE Jacuí, 40 L/s em cada Módulo 1 e 2 da ETE, sem
considerar o Módulo 3;
2 - O Módulo 3 de tratamento foi considerado em operação a partir de 2024.
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Nas simulações apresentadas na Tabela 11, pode-se observar que considerando a ETE
operando somente com os Módulos 1 e 2, haveria déficit de vazão de tratamento se todo o
esgoto produzido chegasse até a ETE para tratamento. Na segunda simulação de
déficit/superávit de vazão de tratamento foi considerado o Módulo 3 em operação desde o ano
de 2024, e, nesse caso, haveria superávit de vazão a partir desse ano. No ano de 2035, horizonte
do presente Plano, o município de Carazinho gerará uma vazão média de 86,39 L/s de esgoto.
Considerando a vazão média que pode chegar à ETE Jacuí, e que a mesma esteja com os três
Módulos de tratamento em operação, tem-se que no ano de 2035 ainda existirá um superávit de
cerca de 33,61 L/s para vazão de tratamento de projeto da ETE.
Além disso, o município de Carazinho apresenta problemas referentes aos sistemas
individuais de tratamento, na área urbana e rural, que se tornaram explícitos durante a realização
das reuniões técnicas. Nesse sentido, deverão ser previstas ações específicas nas áreas de
fiscalização e implantação desses sistemas. Diante da premissa de atingir e manter a
universalização dos serviços de esgotamento sanitário constata-se a necessidade de prever a
expansão do sistema de coleta para atender as demandas atuais e futuras, principalmente quando
se trata da rede coletora e dos interceptores, para garantir a coleta e a destinação de todo o
esgoto gerado na área urbana para a ETE, e também os sistemas individuais de tratamento para
a área rural.
De acordo com a análise da projeção de geração de esgoto, toda a população urbana
poderá ter seu esgoto tratado pela ETE Jacuí nos próximos 20 anos. No entanto, a estação de
tratamento de esgoto ainda necessita do término das obras dos módulos iniciais, e há a
necessidade da ligação da rede já existente com a ETE Jacuí e com o emissário no Rio Glória.
Da mesma forma, há a necessidade urgente da execução da rede coletora de esgoto no
município, pois como relatado no diagnóstico, apenas 7,15 km de rede foram executadas até o
momento, de um total de 160 km prevista em projeto. Ressalta-se a importância de não haver
possibilidade de ligações irregulares de água pluvial nas redes coletoras de esgoto e vice-versa.
Com o acréscimo da demanda pelo serviço de esgotamento sanitário, também existem
as complicações oriundas da má utilização do sistema como um todo, além do desgaste natural
das instalações, aumentando assim o custo e planejamento das operações de manutenção.

2.2.3.3 Estudos preliminares e alternativas para formulação dos cenários
Este item apresenta, em conformidade com o termo de referência, alguns estudos que
visam, através da análise de alternativas, embasar tecnicamente a opção por uma ou outra
solução aos problemas anotados em Carazinho. Para estes problemas, com base nas soluções
definidas, posteriormente, se propõe metas e ações tendo por finalidade sua resolução e em
paralelo a universalização do atendimento da população pelos serviços de esgotamento
sanitário.
O sistema atual de esgotamento sanitário do município de Carazinho é considerado
pouco satisfatório, em função de se ter implantado, em sua grande maioria o sistema individual,
e a menor parte por tanque séptico (aproximadamente 30%), sendo ainda o restante
inadequadamente operado, gerando problemas ambientais e sociais.
Sendo assim, é necessário que o sistema individual seja reduzido, ou eliminado, o que
pode ser feito gradativamente através da alteração do sistema de tratamento, conforme a coleta
e tratamento pelo SES público for sendo implantado e ampliado. Com isto, pretende-se e
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orienta-se a somente admitir tanque séptico, filtro anaeróbio e rede de drenagem pluvial ou
sumidouro naqueles locais onde ainda não há rede coletora existente ou nas áreas rurais.
Com relação à área rural, o Art. 5º da Lei Federal nº 11.445/2007 é claro no sentido de
que não constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções
individuais. Continuando, assim, a área rural a possuir SES individual este deve ser realizado
de acordo com a legislação do Código de obras e edificações do município (Lei Complementar
Nº 176, de 30 de dezembro de 2013).
Portanto, as ações apresentadas na sequência deste documento, foram elaboradas
também visando a criação de um programa para monitorar a existência do tratamento individual
de esgoto no município, com o objetivo de que a prefeitura possa realizar o cadastro dos
sistemas individuais de tratamento e principalmente criar ferramentas de monitoramento da
operação dos mesmos, até que esse sistema seja realmente desativado, com a total implantação
e operação do SES público, etapa dependente então do monitoramento da desativação. E
também para monitorar a operação nas áreas rurais onde não haverá a cobertura de rede de
coleta e tratamento pelo SES público.
Em relação ao SES público, foi definido que no Cenário Tendencial de esgotamento
sanitário, será realizada a projeção conforme o que está acordado no contrato de concessão entre
o município e a CORSAN, sem melhorias, ou seja, nas subcláusulas Quinta a Oitava, da
Cláusula Oitava do contrato, diz que no período de dez anos, a contar da data de celebração do
contrato (29 de dezembro de 2010), a CORSAN assume o compromisso de atender 40% das
economias de água com esgotamento sanitário; em 15 anos 55%, em 20 anos 70% e em 25 anos
80% das economias de água, com esgotamento sanitário, na área urbana na Sede do Município
de Carazinho. Assim, no horizonte de curto prazo do Cenário Tendencial foi utilizada projeção
de atendimento de 40%, médio prazo de 55% e longo prazo de 70% (20 anos) da malha urbana
de Carazinho.
No Cenário Otimista de esgotamento sanitário, foi definido que haveria melhorias em
relação ao contrato de concessão. Dessa forma, no horizonte curto prazo foi utilizada projeção
de atendimento de 40%, médio prazo de 70% e longo prazo de 85% (20 anos), pois esse é o
índice de atendimento de coleta e tratamento na ETE previsto no contrato para 25 anos, mas
entende-se que é tecnicamente possível atender em 20 anos.
E por fim, no Cenário Ideal de esgotamento sanitário, foi definido que 100% do esgoto
gerado na área urbana seria tratado de maneira coletiva no SES público. Dessa forma, no
horizonte curto prazo foi utilizada projeção de atendimento de 42%, médio prazo de 80% e
longo prazo de 100% (20 anos). Nesse cenário, com relação ao índice de atendimento
populacional de coleta de esgoto do SES público, foi estabelecido que o município alcance um
índice de 100% no Cenário Iideal para atender a Lei 11.445/2007, a qual estabelece a
universalização dos serviços de esgotamento sanitário. Universalização é a ampliação
progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico (Lei Nº
11.445/2007, Art. 3°, inciso III).
Quando realizada a simulação de economias atendidas nos cenários, não foi considerada
a redução do número total de domicílios em função do decréscimo da população (prevista para
iniciar no ano de 2030), assim, esse número de domicílios foi mantido constante na análise, a
partir desse ano de 2030.
Outras definições consideradas na elaboração dos objetivos, metas e ações dos cenários
de planejamento do PMSB de Carazinho para o setor de esgotamento sanitário, justificam-se
pelas informações descritas a seguir.
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Atualmente total de redes coletoras instaladas é 4,3% (7,15km). Há a previsão pelo
projeto da CORSAN, para a ampliação de 105 km (segunda etapa) e posteriormente mais 53
km para o restante da área urbana do município, e mais quatro estações de bombeamento. Para
o cenário ideal foi considerada a ampliação da rede coletora urbana para o atendimento da
universalização de 100%.
De acordo com o projeto da CORSAN, a ETE Jacuí, quando tiver seus três módulos em
operação, terá a capacidade de tratamento para 120 L/s (40L/s para cada módulo, ou 33,33%
cada um), considerando que a CORSAN utiliza a estimativa de 200 L/hab.dia de consumo per
capita de água para os projetos, e isso resulta em 160 L/hab.dia de geração de esgoto sanitário.
O índice de consumo de água per capita para geração do índice de geração de esgoto per capita
nos cenários, foi mantido constante, em função das reduções ao longo do tempo pelos
programas de uso racional da água apontados no setor de abastecimento de água.
A capacidade das estações de tratamento de esgoto deve atender a demanda futura. Foi
considerado nos cenários que 40% da capacidade de tratamento na ETE seja atendida em curto
prazo, em função do início da operação do Módulo 1 da ETE Jacuí; isso deve ser atendido até
o ano de 2019, conforme o contrato de concessão. Em médio prazo foi considerado 70% da
capacidade de tratamento já atingida para os três cenários (Módulos 1 e 2 em operação). E por
fim, em longo prazo, 100% da capacidade de tratamento atingida (Módulos 1, 2 e 3 em
operação).
Para garantir que o esgoto, pós-tratamento, seja lançado no meio ambiente de forma a
atender a legislação vigente, a qual estabelece diretrizes para minimizar os riscos de
contaminação do meio ambiente, é necessário que todo o esgoto coletado seja tratado,
atendendo aos parâmetros mínimos exigidos, de acordo com o licenciamento ambiental da ETE.
Foi considerada, no cenário tendencial, uma possibilidade de desacordo de alguns parâmetros,
em função do início da etapa de operação da ETE e da baixa carga orgânica.
O Quadro 10 apresenta o resumo dos cenários considerados para o setor de esgotamento
sanitário, em relação ao atendimento e capacidade de tratamento.
Quadro 10 - Resumo dos cenários considerados para o índice de atendimento de SES e
capacidade de tratamento da ETE.
Atividades
Cenário Tendencial
Cenário Otimista
Cenário Ideal
analisadas
Curto Prazo: 40% dos Curto Prazo: 40% dos
Curto Prazo: 42% dos
Índice de atendimento
domicílios urbanos
domicílios urbanos
domicílios urbanos
populacional de SES
atendidos
atendidos
atendidos
público
Médio Prazo: 55%
Médio Prazo: 70%
Médio Prazo: 80%
Longo Prazo: 70%
Longo Prazo: 85%
Longo Prazo: 100%
Curto Prazo: 40%
Curto Prazo: 40%
Curto Prazo: 40%
(Módulo 1)
(Módulo 1)
(Módulo 1)
Capacidade de
Médio Prazo: 70%
Médio Prazo: 70%
Médio Prazo: 70%
tratamento de esgoto
(Módulos 1 e 2)
(Módulos 1 e 2)
(Módulos 1 e 2)
na ETE Jacuí
Longo Prazo: 100%
Longo Prazo: 100%
Longo Prazo: 100%
(Módulos 1, 2 e 3)
(Módulos 1, 2 e 3)
(Módulos 1, 2 e 3)
Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O Quadro 11 apresenta o resumo dos cenários propostos para o setor de esgotamento
sanitário, em 20 anos (Longo Prazo).
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Quadro 11 - Resumo dos cenários propostos para o setor de esgotamento sanitário, em 20 anos.
Atividades analisadas
Cenário Tendencial
Cenário Otimista
Cenário Ideal
Índice de economias
70%
85%
100%
atendidas pelo SES público
Reduzir 100%
Sistema individual de
Reduzir 70%
Reduzir 85%
Somente existir na
tratamento existente
área rural
Programa Monitoramento
100% do SES
do sistema individual de
100% do SES
100% do SES
individual
tratamento (área urbana e
individual existente
individual existente
existente
rural)
100% da
Índice de atendimento
70% da população
85% da população
população
populacional de SES
residente urbana
residente urbana
residente urbana
público
atendida
atendida
atendida
Índice de volume de
esgoto coletado para ser
70% coletado
85% coletado
100% coletado
tratado na ETE Jacuí
Índice de tratamento de
esgoto coletado na ETE
100% tratado
100% tratado
100% tratado
Jacuí
100% dos
100% dos parâmetros
Qualidade do esgoto
Alguns parâmetros
parâmetros
atendendo a legislação
tratado
em desacordo
atendendo a
vigente
legislação vigente
Capacidade de tratamento
100%
100%
100%
de esgoto na ETE Jacuí
Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Com base nas formulações montadas e apresentadas acima foram desenvolvidos alguns
estudos e simulações que serviram para definição de objetivos, metas e ações para o SES do
PMSB de Carazinho.
Os estudos e as simulações foram desenvolvidos especificamente para cada um dos
cenários propostos no PMSB e consideraram os horizontes imediato, curto, médio e longo prazo
para os cenários tendencial, otimista e ideal. Dentre os estudos constam alternativas para
atendimento das demandas e simulações para verificar a adequação dos parâmetros definidos e
apresentados no Quadro 10 e no Quadro 11 com a realidade do município, atual e projetada.
Portanto, na sequência apresentam-se os estudos para cada cenário.

2.2.3.3.1 Análises no cenário tendencial do SES
Para o Cenário Tendencial será realizada a projeção conforme o que está acordado no
contrato de concessão entre o município e a CORSAN, ou seja, sem proposição de melhorias.
A Tabela 12 mostra a análise da estimativa de geração de esgoto sanitário, para os
próximos 20 anos do município de Carazinho, para o Cenário Tendencial e a capacidade de
tratamento da ETE. A simulação de vazão de esgoto gerada/coletada pela rede implantada foi
realizada em função do número de economias atendidas considerado nesse cenário.
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Nesse cenário Tendencial, a ETE só entraria em operação no ano de 2019. Assim, foram
realizadas duas simulações.
Na primeira1 a ETE entra em operação no ano de 2019 com o Módulo 1. O Módulo 2
entra em operação no ano de 2024, e o Módulo 3 entra em operação apenas a partir do ano de
2035. Nesse caso, há um déficit de vazão nos três anos inicias no horizonte de curto prazo, e
nos anos de 2021 a 2023 de médio prazo.
Na segunda2 simulação do cenário, foi considerado que o Módulo 2 entre em operação
no ano de 2021, e o Módulo 3 entre em operação novamente a partir do ano de 2035. Nesse
caso, há um déficit de vazão somente nos três anos inicias no horizonte de curto prazo.
Foi considerado um aumento gradativo na implantação da rede coletora, inicialmente
maior para o atendimento ao contrato de concessão em curto prazo, e no horizonte Longo Prazo,
de 1% ao ano. A relação déficit ou superávit em relação à capacidade de tratamento da ETE
Jacuí está apresentada nas últimas colunas da Tabela 12.
Pode ser observado no Tabela 12 que, nos primeiros anos do horizonte Curto Prazo,
como foi simulado não haverá o tratamento do esgoto na ETE Jacuí, o esgoto continua a ser
tratado por sistema individual, temporariamente, nos domicílios até o ano de 2019, onde
iniciaria a operação da ETE. Nesse caso, o sistema individual de tratamento precisa ser
monitorado e fiscalizado, para atender à legislação do Código de Obras do município, até que
o mesmo seja desativado, quando da existência da rede coletora e tratamento pelo SES público.
A Tabela 13 apresenta a análise de domicílios atendidos e população, por bacia geradora
de esgoto, nos próximos 20 anos, para o município de Carazinho, considerando o Cenário
Tendencial. Pode-se observar, nesse cenário, que ao final do horizonte de curto prazo, o número
total de domicílios atendidos pelo SES é 40%, ao final do horizonte de médio prazo, o número
total de domicílios atendidos pelo SES é 55%, e, ao final do horizonte de longo prazo, o número
total de domicílios atendidos pelo SES é 70%.
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Tabela 12 - Análise da geração de esgoto sanitário para o Cenário Tendencial e a capacidade de tratamento da ETE.
Cenário Tendencial
Prazo

Curto

Médio

Longo

Ano

População
(hab.)

Vazão média de
esgoto gerado
(L/s)

Vazão média na rede
implantada + taxa de
infiltração na rede (L/s)

Domicílios
urbanos com
rede coletora
implantada (%)

Vazão tratada na
ETE (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão1 (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão2 (L/s)

2016

60.559

82,65

8,38

10%

-

-8,38

-8,38

2017

60.768

82,94

16,81

20%

-

-16,81

-16,81

2018

60.978

83,22

25,30

30%

-

-25,30

-25,30

2019

61.189

83,51

33,85

40%

33,85

6,15

6,15

2020

61.401

83,80

38,21

45%

38,21

1,79

1,79

2021

61.613

84,09

40,90

48%

40,90

-0,90

39,10

2022

61.826

84,38

44,46

52%

44,46

-4,46

35,54

2023

62.040

84,67

47,19

55%

47,19

-7,19

32,81

2024

62.255

84,97

49,93

58%

49,93

30,07

30,07

2025

62.470

85,26

51,83

60%

51,83

28,17

28,17

2026

62.686

85,55

52,87

61%

52,87

27,13

27,13

2027

62.903

85,85

53,92

62%

53,92

26,08

26,08

2028

63.120

86,15

54,98

63%

54,98

25,02

25,02

2029

63.339

86,45

56,04

64%

56,04

23,96

23,96

2030

63.333

86,44

56,91

65%

56,91

23,09

23,09

2031

63.326

86,43

57,78

66%

57,78

22,22

22,22

2032

63.320

86,42

58,65

67%

58,65

21,35

21,35

2033

63.314

86,41

59,52

68%

59,52

20,48

20,48

2034

63.308

86,40

60,39

69%

60,39

19,61

19,61

2035

63.302

86,39

61,26

70%

61,26

58,74

58,74

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2019; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2024; e Módulo 3 entre em operação a partir do ano de 2035.
2 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2019; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2021; e Módulo 3 entre em operação a partir do ano de 2035.
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Tabela 13 - Análise de domicílios atendidos e população, por bacia geradora de esgoto, nos próximos 20 anos para o município de Carazinho, no Cenário Tendencial.
Ano

Número de
domicílios

Total do
município
Bacia J1
(%)

Índice J1

Domicílios
atendidos
Bacia J1

Total do
município
Bacia J3
(%)

Índice J3

Domicílios
atendidos
J3

Total do
município
J2, U1, U2

Índice J2,
U1, U2

Domicílios
atendidos
J2, U1, U2

Total do
município
U3, U4, U5

Índice U3,
U4, U5

Domicílios
atendidos
U3, U4, U5

Número
Total de
Domicílios
atendidos

Domicílios
totais
atendidos
(%)

População
atendida
(hab.)

2016

20.611

23,80%

-

-

8,66%

-

-

33,27%

-

-

23,56%

-

-

-

-

-

2017

20.669

23,80%

-

-

8,66%

-

-

33,27%

-

-

23,56%

-

-

-

-

-

2018

20.741

23,80%

-

-

8,66%

-

-

33,27%

-

-

23,56%

-

-

-

-

-

2019

20.813

23,80%

100%

4953

8,66%

100%

1.802

33,27%

23%

1.593

23,56%

-

-

8.348

40,11%

24.544

2020

20.885

23,80%

100%

4971

8,66%

100%

1.809

33,27%

30%

2.084

23,56%

-

-

8.864

42,44%

26.059

2021

20.957

23,80%

100%

4988

8,66%

100%

1.815

33,27%

40%

2.789

23,56%

-

-

9.592

45,77%

28.199

2022

21.029

23,80%

100%

5005

8,66%

100%

1.821

33,27%

50%

3.498

23,56%

-

-

10.324

49,10%

30.354

2023

21.102

23,80%

100%

5022

8,66%

100%

1.827

33,27%

68%

4.774

23,56%

-

-

11.624

55,08%

34.174

2024

21.175

23,80%

100%

5040

8,66%

100%

1.834

33,27%

70%

4.931

23,56%

-

-

11.805

55,75%

34.706

2025

21.248

23,80%

100%

5057

8,66%

100%

1.840

33,27%

72%

5.090

23,56%

-

-

11.987

56,41%

35.242

2026

21.322

23,80%

100%

5075

8,66%

100%

1.846

33,27%

74%

5.249

23,56%

-

-

12.170

57,08%

35.781

2027

21.396

23,80%

100%

5092

8,66%

100%

1.853

33,27%

76%

5.410

23,56%

-

-

12.355

57,75%

36.323

2028

21.470

23,80%

100%

5110

8,66%

100%

1.859

33,27%

78%

5.571

23,56%

10%

506

13.046

60,77%

38.356

2029

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

20%

1015

13.742

63,79%

40.403

2030

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

30%

1523

14.250

66,14%

41.895

2031

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

40%

2030

14.758

68,50%

43.387

2032

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

50%

2538

15.265

70,86%

44.879

2033

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

50%

2538

15.265

70,86%

44.879

2034

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

50%

2538

15.265

70,86%

44.879

2035

21.544

23,80%

100%

5127

8,66%

100%

1.866

33,27%

80%

5.734

23,56%

50%

2538

15.265

70,86%

44.879

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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2.2.3.3.2 Análises no cenário otimista do SES
Para o Cenário Otimista foi definido que haveria melhorias em relação ao contrato de
concessão. A Tabela 14 apresenta a análise da estimativa de geração de esgoto sanitário, para
os próximos 20 anos do município de Carazinho e a capacidade de tratamento da ETE. A
simulação de vazão de esgoto gerada/coletada pela rede implantada foi realizada em função do
número de economias atendidas considerado nesse cenário.
Nesse cenário foram realizadas duas simulações. Na primeira1 a ETE entra em operação
no ano de 2017 com o Módulo 1, o Módulo 2 entra em operação no ano de 2021, e o Módulo 3
entra em operação a partir do ano de 2035. Nesse caso, há um déficit de vazão no ano de 2016
(de 8,40 L/s) e no ano de 2020 (de 2,59 L/s), ou seja, a vazão a ser tratada é maior que a
capacidade de tratamento da ETE Jacuí.
Na segunda2 simulação foi considerado que o Módulo 1 da ETE entre em operação
novamente no ano de 2017, mas que o Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2020,
onde houve o déficit da simulação anterior e que o Módulo 3 entre em operação a partir do ano
de 2035, nesse caso, há somente o déficit inicial, em função do primeiro ano do horizonte de
curto prazo. Todos os demais anos da análise têm superávit de vazão.
Já a Tabela 15 apresenta a análise de domicílios atendidos e população, por bacia
geradora de esgoto, nos próximos 20 anos, para o município de Carazinho, considerando o
Cenário Ideal. Pode-se observar, nesse cenário, que ao final do horizonte de curto prazo, o
número total de domicílios atendidos pelo SES é 40%, ao final do horizonte de médio prazo, o
número total de domicílios atendidos pelo SES é 70%, e, ao final do horizonte de longo prazo,
o número total de domicílios atendidos pelo SES é 85%.
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Tabela 14 - Análise da geração de esgoto sanitário para o Cenário Otimista e a capacidade de tratamento da ETE.
Cenário Otimista

Prazo

Curto

Médio

Longo

Vazão média na
rede implantada
+ taxa de
infiltração na
rede (L/s)

Domicílios
urbanos com
rede coletora
implantada (%)

Vazão tratada na
ETE (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão1 (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão2 (L/s)

Ano

População (hab.)

Vazão média de
esgoto gerado
(L/s)

2016

60.559

82,66

8,40

10%

-

-8,40

-8,40

2017

60.768

82,95

16,86

20%

16,86

23,14

23,14

2018

60.978

83,24

25,38

30%

25,38

14,62

14,62

2019

61.189

83,52

33,95

40%

33,95

6,05

6,05

2020

61.401

83,81

42,59

50%

42,59

-2,59

37,41

2021

61.613

84,10

47,00

55%

47,00

33,00

33,00

2022

61.826

84,39

55,74

65%

55,74

24,26

24,26

2023

62.040

84,68

60,23

70%

60,23

19,77

19,77

2024

62.255

84,98

62,16

72%

62,16

17,84

17,84

2025

62.470

85,27

64,11

74%

64,11

15,89

15,89

2026

62.686

85,57

66,06

76%

66,06

13,94

13,94

2027

62.903

85,86

67,16

77%

67,16

12,84

12,84

2028

63.120

86,16

68,27

78%

68,27

11,73

11,73

2029

63.339

86,46

69,38

79%

69,38

10,62

10,62

2030

63.333

86,45

70,25

80%

70,25

9,75

9,75

2031

63.326

86,44

71,12

81%

71,12

8,88

8,88

2032

63.320

86,43

71,99

82%

71,99

8,01

8,01

2033

63.314

86,42

72,86

83%

72,86

7,14

7,14

2034

63.308

86,42

73,73

84%

73,73

6,27

6,27

2035

63.302

86,41

74,60

85%

74,60

45,40

45,40

1 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2017; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2021; e Módulo 3 entre em operação a partir do ano de 2035.
2 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2017; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2020; e Módulo 3 entre em operação a partir do ano de 2035.
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Tabela 15 - Análise de domicílios atendidos e população, por bacia geradora de esgoto, nos próximos 20 anos para o município de Carazinho, no Cenário Otimista.
Ano

Número de
domicílios

Total do
município
Bacia J1
(%)

Índice
J1

Domicílios
atendidos
Bacia J1

Total do
município
Bacia J3
(%)

Índice
J3

Domicílios
atendidos
J3

Total do
município
J2, U1, U2

Índice
J2, U1,
U2

Domicílios
atendidos
J2, U1, U2

Total do
município
U3, U4,
U5

Índice
U3, U4,
U5

Domicílios
atendidos
U3, U4, U5

Número
Total de
Domicílios
atendidos

Domicílios
totais
atendidos
(%)

População
atendida
(hab.)

2016

20.611

23,80%

-

-

8,66%

-

-

33,27%

-

-

23,56%

-

-

-

-

-

2017

20.669

23,80%

50%

2.460

8,66%

36%

644

33,27%

-

-

23,56%

-

-

3.104

15,02%

9.126

2018

20.741

23,80%

70%

3.455

8,66%

50%

898

33,27%

10%

690

23,56%

-

-

5.044

24,32%

14.828

2019

20.813

23,80%

100%

4.953

8,66%

100%

1.802

33,27%

23%

1.593

23,56%

-

-

8.348

40,11%

24.544

2020

20.885

23,80%

100%

4.971

8,66%

100%

1.809

33,27%

40%

2.779

23,56%

-

-

9.558

45,77%

28.102

2021

20.957

23,80%

100%

4.988

8,66%

100%

1.815

33,27%

50%

3.486

23,56%

-

-

10.289

49,10%

30.249

2022

21.029

23,80%

100%

5.005

8,66%

100%

1.821

33,27%

70%

4.898

23,56%

-

-

11.724

55,75%

34.468

2023

21.102

23,80%

100%

5.022

8,66%

100%

1.827

33,27%

100%

7.021

23,56%

20%

994

14.865

70,44%

43.702

2024

21.175

23,80%

100%

5.040

8,66%

100%

1.834

33,27%

100%

7.045

23,56%

25%

1.247

15.166

71,62%

44.587

2025

21.248

23,80%

100%

5.057

8,66%

100%

1.840

33,27%

100%

7.069

23,56%

30%

1.502

15.468

72,80%

45.477

2026

21.322

23,80%

100%

5.075

8,66%

100%

1.846

33,27%

100%

7.094

23,56%

35%

1.758

15.773

73,98%

46.373

2027

21.396

23,80%

100%

5.092

8,66%

100%

1.853

33,27%

100%

7.118

23,56%

40%

2.016

16.080

75,15%

47.274

2028

21.470

23,80%

100%

5.110

8,66%

100%

1.859

33,27%

100%

7.143

23,56%

45%

2.276

16.388

76,33%

48.181

2029

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

50%

2.538

16.699

77,51%

49.094

2030

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

55%

2.792

16.952

78,69%

49.840

2031

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

60%

3.045

17.206

79,87%

50.586

2032

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

65%

3.299

17.460

81,04%

51.332

2033

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

70%

3.553

17.714

82,22%

52.078

2034

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

75%

3.807

17.968

83,40%

52.825

2035

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1.866

33,27%

100%

7.168

23,56%

82%

4.162

18.323

85,05%

53.869

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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2.2.3.3.3 Análises no cenário ideal do SES
Para o Cenário Ideal foi definido que todo o esgoto gerado na área urbana seja tratado
de maneira coletiva no SES público. Nesse cenário foi considerada a necessidade de aumento
na rede coletora, prevista no projeto, para atingir 100% de universalização.
A Tabela 16 apresenta a análise da estimativa de geração de esgoto sanitário, para os
próximos 20 anos do município de Carazinho, para o Cenário Ideal e a capacidade de tratamento
da ETE. A simulação de vazão de esgoto gerada/coletada pela rede implantada foi realizada em
função do número de economias atendidas considerado nesse cenário.
Nesse também foram realizadas duas simulações. Na primeira1 a ETE entra em operação
no ano de 2016 com o Módulo 1, o Módulo 2 entra em operação no ano de 2020, e o Módulo 3
entra em operação a partir do ano de 2035. Nesse caso, há um déficit de vazão no ano de 2029
até 2034, como pode ser observado na Tabela 16. Ou seja, a vazão a ser tratada é maior que a
capacidade de tratamento da ETE Jacuí nesse período da análise.
Na segunda2 simulação foi considerado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no
ano de 2016, o Módulo 2 no ano de 2020, mas que o Módulo 3 da ETE entre em operação no
ano de 2029, onde houve o déficit da simulação anterior. Nesse caso, todos os anos da análise
têm superávit de vazão.
Na Tabela 17 é apresentada a análise de domicílios atendidos e população, por bacia
geradora de esgoto, nos próximos 20 anos, para o município de Carazinho, considerando o
Cenário Ideal. Pode-se observar, nesse cenário, que ao final do horizonte de curto prazo, o
número de domicílios atendidos pelo SES é 42%, ao final do horizonte de médio prazo, o
número de domicílios atendidos pelo SES é 80%, e, ao final do horizonte de longo prazo, o
número de domicílios atendidos pelo SES é 100%.
Em relação a Tabela 17, a ampliação da rede coletora para o Cenário Ideal foi
considerada a partir do ano de 2031 e está destacada em azul.
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Tabela 16 - Análise da geração de esgoto sanitário para o Cenário Ideal e a capacidade de tratamento da ETE.
Cenário Ideal

Prazo

Curto

Médio

Longo

Vazão média na
rede implantada
+ taxa de
infiltração na
rede (L/s)

Domicílios
urbanos com
rede coletora
implantada (%)

Vazão tratada na
ETE (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão1 (L/s)

Déficit/Superávit
de vazão2 (L/s)

Ano

População (hab.)

Vazão média de
esgoto gerado
(L/s)

2016

60.559

82,66

8,43

10%

8,43

31,57

31,57

2017

60.768

82,95

16,91

20%

16,91

23,09

23,09

2018

60.978

83,24

25,45

30%

25,45

14,55

14,55

2019

61.189

83,52

34,05

40%

34,05

5,95

5,95

2020

61.401

83,81

42,71

50%

42,71

37,29

37,29

2021

61.613

84,10

51,42

60%

51,42

28,58

28,58

2022

61.826

84,39

60,20

70%

60,20

19,80

19,80

2023

62.040

84,68

69,03

80%

69,03

10,97

10,97

2024

62.255

84,98

70,99

82%

70,99

9,01

9,01

2025

62.470

85,27

72,97

84%

72,97

7,03

7,03

2026

62.686

85,57

74,96

86%

74,96

5,04

5,04

2027

62.903

85,86

76,97

88%

76,97

3,03

3,03

2028

63.120

86,16

78,98

90%

78,98

1,02

1,02

2029

63.339

86,46

81,01

92%

81,01

-1,01

38,99

2030

63.333

86,45

82,77

94%

82,77

-2,77

37,23

2031

63.326

86,44

84,52

96%

84,52

-4,52

35,48

2032

63.320

86,43

85,39

97%

85,39

-5,39

34,61

2033

63.314

86,42

86,26

98%

86,26

-6,26

33,74

2034

63.308

86,42

87,13

99%

87,13

-7,13

32,87

2035

63.302

86,41

88,01

100%

88,01

31,99

31,99

1 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2016; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2020; e Módulo 3 entre em operação a partir do ano de 2035.
2 - Simulado que o Módulo 1 da ETE entre em operação no ano de 2016; O Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2020; e Módulo 3 entre em operação desde o ano de 2029, onde houve
o início do déficit no caso anterior.
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Tabela 17 - Análise de domicílios atendidos e população, por bacia geradora de esgoto, nos próximos 20 anos, para o município de Carazinho, considerando o Cenário
Ideal.
Ano

Número
de
domicílios

Total do
município
Bacia J1
(%)

Índice
J1

Domicílios
atendidos
Bacia J1

Total do
município
Bacia J3
(%)

Índice
J3

Domicílios
atendidos
J3

Total do
município
J2, U1,
U2

Índice
J2, U1,
U2

Domicílios
atendidos
J2, U1, U2

Total do
município
U3, U4,
U5

Índice
U3, U4,
U5

Domicílios
atendidos
U3, U4,
U5

Número
Total de
Domicílios
atendidos

Domicílios
totais
atendidos
(%)

População
atendida
(hab.)

2016

20.611

23,80%

10%

491

8,66%

-

-

33,27%

-

-

23,56%

-

-

491

2,38%

1.442

2017

20.669

23,80%

20%

984

8,66%

30%

537

33,27%

-

-

23,56%

-

-

1.521

7,36%

4.471

2018

20.741

23,80%

70%

3.455

8,66%

60%

1078

33,27%

10%

690

23,56%

-

-

5.223

25,18%

15.356

2019

20.813

23,80%

100%

4.953

8,66%

100%

1802

33,27%

30%

2.077

23,56%

-

-

8.833

42,44%

25.969

2020

20.885

23,80%

100%

4.971

8,66%

100%

1809

33,27%

50%

3.474

23,56%

10%

492

10.745

51,45%

31.591

2021

20.957

23,80%

100%

4.988

8,66%

100%

1815

33,27%

100%

6.972

23,56%

25%

1.234

15.009

71,62%

44.127

2022

21.029

23,80%

100%

5.005

8,66%

100%

1821

33,27%

100%

6.996

23,56%

40%

1.982

15.804

75,15%

46.465

2023

21.102

23,80%

100%

5.022

8,66%

100%

1827

33,27%

100%

7.021

23,56%

60%

2.983

16.853

79,87%

49.549

2024

21.175

23,80%

100%

5.040

8,66%

100%

1834

33,27%

100%

7.045

23,56%

63%

3.143

17.061

80,57%

50.160

2025

21.248

23,80%

100%

5.057

8,66%

100%

1840

33,27%

100%

7.069

23,56%

67%

3.354

17.321

81,52%

50.923

2026

21.322

23,80%

100%

5.075

8,66%

100%

1846

33,27%

100%

7.094

23,56%

70%

3.516

17.531

82,22%

51.542

2027

21.396

23,80%

100%

5.092

8,66%

100%

1853

33,27%

100%

7.118

23,56%

75%

3.781

17.844

83,40%

52.461

2028

21.470

23,80%

100%

5.110

8,66%

100%

1859

33,27%

100%

7.143

23,56%

80%

4.047

18.159

84,58%

53.386

2029

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

23,56%

85%

4.314

18.475

85,76%

54.317

2030

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

23,56%

87%

4.416

18.577

86,23%

54.615

2031

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

30,00%

90%

5.817

19.978

92,73%

58.734

2032

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

33,00%

92%

6.541

20.701

96,09%

60.862

2033

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

34,00%

95%

6.959

21.119

98,03%

62.091

2034

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

34,20%

100%

7.368

21.529

99,93%

63.294

2035

21.544

23,80%

100%

5.127

8,66%

100%

1866

33,27%

100%

7.168

34,27%

100%

7.383

21.544

100,00%

63.339

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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2.2.3.3.4 Resumo das análises nos cenários
A Tabela 18 mostra o resumo da análise da estimativa de geração de esgoto sanitário
para os próximos 20 anos do município de Carazinho, nos três cenários e a relação déficit ou
superávit em relação à capacidade de tratamento da ETE Jacuí.
Na Tabela 18, em cada cenário, a análise de déficit/superávit de vazão1 é a diferença
entre a vazão média gerada de esgoto e a capacidade de tratamento média prevista para a ETE
Jacuí, em cada Módulo da ETE, conforme as simulações dos cenários anteriores. Nesse
primeiro caso, foi simulado que 100% da capacidade de tratamento da ETE (Módulos 1, 2 e 3)
entre em operação apenas a partir do ano de 2035.
Na simulação correspondente à análise de déficit/superávit de vazão2, foi simulado que
o Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2021 para o Cenário Tendencial e no ano de
2020 para os Canários Otimista e Ideal, onde houve o início do déficit no caso anterior. E o
Módulo 3 entre em operação no ano de 2035 desta simulação. Na simulação correspondente à
análise de déficit/superávit de vazão3, foi considerado que o Módulo 2 da ETE entre em
operação no ano de 2020 e o Módulo 3 no ano de 2029.
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Tabela 18 - Resumo da análise de esgotamento sanitário para os próximos 20 anos do município de Carazinho, nos três cenários.
CENÁRIO TENDENCIAL
Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO IDEAL

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
(hab.)

Vazão de
esgoto
gerado (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão1 (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão2 (L/s)

Vazão de
esgoto
gerado (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão1 (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão2 (L/s)

Vazão de
esgoto
gerado (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão2 (L/s)

Déficit/Supe
rávit de
vazão3 (L/s)

2016

60.559

8,38

-8,38

-8,38

8,40

-8,40

-8,40

8,43

31,57

31,57

2017

60.768

16,81

-16,81

-16,81

16,86

23,14

23,14

16,91

23,09

23,09

2018

60.978

25,30

-25,30

-25,30

25,38

14,62

14,62

25,45

14,55

14,55

2019

61.189

33,85

6,15

6,15

33,95

6,05

6,05

34,05

5,95

5,95

2020

61.401

38,21

1,79

1,79

42,59

-2,59

37,41

42,71

37,29

37,29

2021

61.613

40,90

-0,90

39,10

47,00

33,00

33,00

51,42

28,58

28,58

2022

61.826

44,46

-4,46

35,54

55,74

24,26

24,26

60,20

19,80

19,80

2023

62.040

47,19

-7,19

32,81

60,23

19,77

19,77

69,03

10,97

10,97

2024

62.255

49,93

30,07

30,07

62,16

17,84

17,84

70,99

9,01

9,01

2025

62.470

51,83

28,17

28,17

64,11

15,89

15,89

72,97

7,03

7,03

2026

62.686

52,87

27,13

27,13

66,06

13,94

13,94

74,96

5,04

5,04

2027

62.903

53,92

26,08

26,08

67,16

12,84

12,84

76,97

3,03

3,03

2028

63.120

54,98

25,02

25,02

68,27

11,73

11,73

78,98

1,02

1,02

2029

63.339

56,04

23,96

23,96

69,38

10,62

10,62

81,01

-1,01

38,99

2030

63.333

56,91

23,09

23,09

70,25

9,75

9,75

82,77

-2,77

37,23

2031

63.326

57,78

22,22

22,22

71,12

8,88

8,88

84,52

-4,52

35,48

2032

63.320

58,65

21,35

21,35

71,99

8,01

8,01

85,39

-5,39

34,61

2033

63.314

59,52

20,48

20,48

72,86

7,14

7,14

86,26

-6,26

33,74

2034

63.308

60,39

19,61

19,61

73,73

6,27

6,27

87,13

-7,13

32,87

2035

63.302

61,26

58,74

58,74

74,60

45,40

45,40

88,01

31,99

31,99

1 - Em cada cenário, é a diferença entre a vazão média gerada de esgoto (considerando as etapas de operação da rede coletora) e a capacidade de tratamento média prevista para a ETE Jacuí, ou seja,
40 L/s em cada Módulo da ETE. Nesse primeiro caso, foi simulado que 100% da capacidade de tratamento da ETE entre em operação (Módulos 1, 2 e 3) apenas a partir do ano de 2035; 2 - Nesse
caso, foi simulado que o Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2021 para o Cenário Tendencial e no ano de 2020 para os Cenários Otimista e Ideal, onde houve o início do déficit no caso
anterior; E, em todos desta simulação, o Módulo 3 entre em operação no ano de 203; 3 - Foi simulado que o Módulo 2 da ETE entre em operação no ano de 2020 e o Módulo 3 no ano de 2029, onde
houve o início do déficit no caso anterior.
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Pode-se observar que todos os cenários apresentam superávit de vazão no último ano do
horizonte de longo prazo. Porém, quando foi realizada a simulação considerando um atraso na
operação do Módulo 2, em todos os cenários houve um déficit de vazão. Ao se realizar a
segunda simulação2, o sistema apresentou novamente superávit em todos os anos para os
Cenários Tendencial e Otimista, porém no Cenário Ideal, foi necessário realizar uma nova
simulação3 considerando a operação do Módulo 3 desde o ano de 2029, pois houve déficit de
vazão nesse ano.
A Figura 11 apresenta a análise de superávit/déficit de vazão na ETE Jacuí para os três
cenários da Tabela 18, onde foi considerado operação da etapa 1 da ETE (Módulo 1: 40 L/s) no
ano de 2016, da etapa 2 no ano de 2020 (Módulo 1 e 2: 80 L/s) e da etapa 3 em 2035 ou 2029
(Módulos 1, 2 e 3: 120 L/s).
Em função do estudo de demandas para os próximos 20 anos, que tratam de ações em
curto, médio e longo prazos, a revisão do Plano Municipal de Saneamento poderá contemplar
obras de ampliação da captação, adução, tratamento e distribuição dos sistemas de
abastecimento e esgotamento, caso o estudo de demandas para a área urbana se amplie.
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Figura 11 - Déficit/Superávit de vazão na ETE Jacuí para os três cenários.

Análise de Superávit/déficit de vazão na ETE Jacuí para os três cenários
60,00
50,00

Déficit/Superávit de vazão (L/s)

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00

Anos
Tendencial: Déficit/ Superávit de vazão 1 (L/s)

Tendencial: Déficit/ Superávit de vazão 2 (L/s)

Otimista: Déficit/ Superávit de vazão 1 (L/s)

Otimista: Déficit/ Superávit de vazão 2 (L/s)

Ideal: Déficit/ Superávit de vazão 2 (L/s)

Ideal: Déficit/ Superávit de vazão 3 (L/s)

Fonte: PMSB de Carazinho, (2015).
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2.2.3.3.5 Estimativa de cargas e concentrações de esgoto sanitário
A previsão de estimativas de carga e concentração de Matéria Orgânica (DBO e DQO),
Sólidos Suspensos (SS), Nitrogênio (N) e Fósforo (P) ao longo dos anos, decorrentes dos
esgotos sanitários gerados, segundo as alternativas sem tratamento e com tratamento dos
esgotos estão apresentadas a seguir.
Os valores médios adotados, do esgoto doméstico bruto (sem tratamento), para a carga
de DBO per capita, bem como de DQO, SS, N e P, foram retirados da NBR 12209 (ABNT,
2011) – “Elaboração de projetos hidráulico-sanitários de estações de tratamento de esgotos
sanitários”.
De acordo com a CORSAN, conforme relatado na etapa de diagnóstico, o sistema de
tratamento da ETE Jacuí será: Preliminar (gradeamento, desarenador, calha Parshall), Reator
UASB, Coagulação Química, Floculação e Flotação por ar dissolvido, e desinfecção com cloro.
Jordão e Pessôa (2011) citam algumas ETEs com o processo de tratamento semelhante ao da
ETE Jacuí, como por exemplo, as ETEs Atuba Sul e Santa Quitéria em Curitiba; em Campo
Largo a ETE Cambuí e em Campinas as ETEs Anhumas e Piçarrão, com considerável eficiência
de remoção.
Em função disso, as eficiências médias de remoção de tratamento, assumidas na análise,
foram retiradas da literatura, dos valores médios segundo Von Sperling (2005), Nuvolari
(2003), Jordão e Pessôa (2011) e do projeto da ETE (experiência da SANEPAR citado por
CORSAN).
A Tabela 19 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de DBO do esgoto, com
e sem tratamento, nos três cenários considerados.
A Tabela 20 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de DQO do esgoto, com
e sem tratamento, nos três cenários considerados.
A Tabela 21 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de Sólidos Suspensos do
esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
A Tabela 22 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de Nitrogênio do esgoto,
com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
A Tabela 23 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de Fósforo do esgoto, com
e sem tratamento, nos três cenários considerados.
A Tabela 24 apresenta a estimativa de cargas e concentrações de coliformes
termotolerantes do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
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Tabela 19 - Estimativa de cargas e concentrações de DBO do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DBO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DBO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DBO do
efluente
tratado 2
(mg/L)

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DBO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DBO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DBO do
efluente
tratado 2
(mg/L)

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DBO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DBO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DBO
do efluente
tratado 2
(mg/L)

-

-

-

-

-

1.442

75,72

104,00

2,08

-

-

9.126

479,11

328,87

6,58

4.471

234,74

160,67

3,21

-

-

-

14.828

778,47

355,03

7,10

15.356

806,20

366,63

7,33

1.288,57
1.368,10
1.480,45
1.593,57
1.794,13
1.822,09
1.850,21
1.878,51
1.906,98
2.013,70
2.121,13
2.199,48
2.277,82
2.356,17
2.356,17
2.356,17
2.356,17

440,56
414,36
418,93
414,84
440,07
422,37
413,18
411,22
409,32
423,92
438,07
447,30
456,26
464,95
458,16
451,56
445,16

8,81
8,29
8,38
8,30
8,80
8,45
8,26
8,22
8,19
8,48
8,76
8,95
9,13
9,30
9,16
9,03
8,90

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

1.288,57
1.475,35
1.588,07
1.809,55
2.294,37
2.340,81
2.387,54
2.434,57
2.481,89
2.529,51
2.577,43
2.616,60
2.655,77
2.694,95
2.734,12
2.773,29
2.828,13

439,25
400,97
391,04
375,75
440,89
435,83
431,05
426,52
427,71
428,87
430,00
431,12
432,21
433,28
434,32
435,34
438,77

8,79
8,02
7,82
7,51
8,82
8,72
8,62
8,53
8,55
8,58
8,60
8,62
8,64
8,67
8,69
8,71
8,78

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

1.363,39
1.658,55
2.316,69
2.439,41
2.601,32
2.633,42
2.673,44
2.705,94
2.754,20
2.802,77
2.851,63
2.867,30
3.083,54
3.195,27
3.259,78
3.322,96
3.325,29

463,44
449,49
521,45
469,04
436,17
429,33
424,03
417,79
414,17
410,71
407,40
400,97
422,26
433,09
437,37
441,39
437,32

9,27
8,99
10,43
9,38
8,72
8,59
8,48
8,36
8,28
8,21
8,15
8,02
8,45
8,66
8,75
8,83
8,75

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir da carga per capita de DBO da NBR 12209/11, nesse caso: WDBO = 52,5 g/hab.dia;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas, nesse caso: EDBO = 98%;
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Tabela 20 - Estimativa de cargas e concentrações de DQO do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DQO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DQO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DQO do
efluente
tratado 2
(mg/L)

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DQO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DQO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DQO do
efluente
tratado 2
(mg/L)

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de DQO do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de
DQO do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de DQO
do efluente
tratado 2
(mg/L)

-

-

-

-

-

1.442

151,43

208,00

4,16

-

-

9.126

958,22

657,73

13,15

4.471

469,49

321,35

6,43

-

-

-

14.828

1.556,95

710,06

14,20

15.356

1.612,40

733,26

14,67

2.577,15
2.736,21
2.960,91
3.187,13
3.588,26
3.644,17
3.700,42
3.757,02
3.813,96
4.027,40
4.242,27
4.398,96
4.555,64
4.712,33
4.712,33
4.712,33
4.712,33

881,11
828,72
837,87
829,68
880,15
844,74
826,37
822,44
818,65
847,84
876,13
894,60
912,52
929,91
916,32
903,13
890,31

17,62
16,57
16,76
16,59
17,60
16,89
16,53
16,45
16,37
16,96
17,52
17,89
18,25
18,60
18,33
18,06
17,81

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

2.577,15
2.950,70
3.176,15
3.619,09
4.588,74
4.681,62
4.775,08
4.869,13
4.963,78
5.059,02
5.154,86
5.233,20
5.311,55
5.389,89
5.468,23
5.546,58
5.656,26

878,50
801,94
782,08
751,49
881,77
871,66
862,10
853,04
855,42
857,74
859,99
862,23
864,42
866,56
868,64
870,68
877,54

17,57
16,04
15,64
15,03
17,64
17,43
17,24
17,06
17,11
17,15
17,20
17,24
17,29
17,33
17,37
17,41
17,55

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

2.726,78
3.317,09
4.633,37
4.878,82
5.202,64
5.266,84
5.346,87
5.411,89
5.508,41
5.605,53
5.703,27
5.734,60
6.167,08
6.390,54
6.519,56
6.645,92
6.650,57

926,89
898,99
1.042,90
938,08
872,34
858,65
848,06
835,58
828,34
821,42
814,81
801,93
844,52
866,19
874,74
882,77
874,64

18,54
17,98
20,86
18,76
17,45
17,17
16,96
16,71
16,57
16,43
16,30
16,04
16,89
17,32
17,49
17,66
17,49

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir da carga per capita de DQO da NBR 12209/11, nesse caso: WDQO = 105 g/hab.dia;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas, nesse caso: EDQO = 98%;
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Tabela 21 - Estimativa de cargas e concentrações de Sólidos Suspensos do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de SS do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de SS
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de SS do
efluente
tratado
(mg/L)

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de SS do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de SS
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de SS do
efluente
tratado
(mg/L)

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de SS do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de SS
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de SS do
efluente
tratado
(mg/L)

-

-

-

-

-

1.442

82,93

113,90

11,39

-

-

9.126

524,74

360,19

36,02

4.471

257,10

175,98

17,60

-

-

-

14.828

852,62

388,84

38,88

15.356

882,98

401,55

40,15

1.411,30
1.498,40
1.621,45
1.745,33
1.965,00
1.995,62
2.026,42
2.057,41
2.088,60
2.205,48
2.323,15
2.408,95
2.494,76
2.580,56
2.580,56
2.580,56
2.580,56

482,51
453,82
458,83
454,35
481,98
462,60
452,53
450,39
448,31
464,30
479,79
489,90
499,71
509,23
501,79
494,57
487,55

48,25
45,38
45,88
45,43
48,20
46,26
45,25
45,04
44,83
46,43
47,98
48,99
49,97
50,92
50,18
49,46
48,76

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

1.411,30
1.615,86
1.739,32
1.981,88
2.512,88
2.563,74
2.614,92
2.666,43
2.718,26
2.770,41
2.822,90
2.865,80
2.908,70
2.951,61
2.994,51
3.037,41
3.097,48

481,09
439,16
428,28
411,53
482,88
477,34
472,10
467,14
468,44
469,71
470,95
472,18
473,37
474,54
475,69
476,80
480,56

48,11
43,92
42,83
41,15
48,29
47,73
47,21
46,71
46,84
46,97
47,09
47,22
47,34
47,45
47,57
47,68
48,06

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

1.493,24
1.816,50
2.537,32
2.671,73
2.849,07
2.884,22
2.928,05
2.963,65
3.016,51
3.069,70
3.123,22
3.140,38
3.377,21
3.499,58
3.570,23
3.639,43
3.641,98

507,58
492,30
571,11
513,71
477,71
470,21
464,42
457,58
453,61
449,83
446,21
439,15
462,48
474,34
479,02
483,42
478,97

50,76
49,23
57,11
51,37
47,77
47,02
46,44
45,76
45,36
44,98
44,62
43,92
46,25
47,43
47,90
48,34
47,90

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir da carga per capita de SS da NBR 12209/11, nesse caso: Wss = 57,5;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas, nesse caso: Ess= 90%;
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Tabela 22 - Estimativa de cargas e concentrações de N do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de N do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de N
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de N do
efluente
tratado 2
(mg/L)

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de N do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de N
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de N do
efluente
tratado 2
(mg/L)

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de N do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de N
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de N do
efluente
tratado 2
(mg/L)

-

-

-

-

-

1.442

14,42

19,81

3,96

-

-

9.126

91,26

62,64

12,53

4.471

44,71

30,60

6,12

-

-

-

14.828

148,28

67,62

13,52

15.356

153,56

69,83

13,97

245,44
260,59
281,99
303,54
341,74
347,06
352,42
357,81
363,23
383,56
404,03
418,95
433,87
448,79
448,79
448,79
448,79

83,92
78,93
79,80
79,02
83,82
80,45
78,70
78,33
77,97
80,75
83,44
85,20
86,91
88,56
87,27
86,01
84,79

16,78
15,79
15,96
15,80
16,76
16,09
15,74
15,67
15,59
16,15
16,69
17,04
17,38
17,71
17,45
17,20
16,96

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

245,44
281,02
302,49
344,68
437,02
445,87
454,77
463,73
472,74
481,81
490,94
498,40
505,86
513,32
520,78
528,25
538,69

83,67
76,38
74,48
71,57
83,98
83,02
82,10
81,24
81,47
81,69
81,90
82,12
82,33
82,53
82,73
82,92
83,58

16,73
15,28
14,90
14,31
16,80
16,60
16,42
16,25
16,29
16,34
16,38
16,42
16,47
16,51
16,55
16,58
16,72

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

259,69
315,91
441,27
464,65
495,49
501,60
509,23
515,42
524,61
533,86
543,17
546,15
587,34
608,62
620,91
632,94
633,39

88,28
85,62
99,32
89,34
83,08
81,78
80,77
79,58
78,89
78,23
77,60
76,37
80,43
82,49
83,31
84,07
83,30

17,66
17,12
19,86
17,87
16,62
16,36
16,15
15,92
15,78
15,65
15,52
15,27
16,09
16,50
16,66
16,81
16,66

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir da carga per capita de SS da NBR 12209/11, nesse caso: W n= 10 g/hab.dia;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas, nesse caso: E n = 80%.

92

Tabela 23 - Estimativa de cargas e concentrações de P do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de P do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de P do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de P do
efluente
tratado
(mg/L) 2

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de P do
esgoto
bruto
(kg/dia) 1

Concentra
ção de P do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentra
ção
estimada
de P do
efluente
tratado
(mg/L) 2

População
atendida
pelo SES
(hab.)

Carga
estimada
de P do
esgoto
bruto
(kg/dia)1

Concentra
ção de P do
esgoto
bruto, sem
tratamento
(mg/L)

Concentr
ação
estimada
de P do
efluente
tratado
(mg/L) 2

-

-

-

-

-

1.442

1,87

2,58

0,26

-

-

9.126

11,86

8,14

0,81

4.471

5,81

3,98

0,40

-

-

-

14.828

19,28

8,79

0,88

15.356

19,96

9,08

0,91

31,91
33,88
36,66
39,46
44,43
45,12
45,81
46,52
47,22
49,86
52,52
54,46
56,40
58,34
58,34
58,34
58,34

10,91
10,26
10,37
10,27
10,90
10,46
10,23
10,18
10,14
10,50
10,85
11,08
11,30
11,51
11,34
11,18
11,02

1,09
1,03
1,04
1,03
1,09
1,05
1,02
1,02
1,01
1,05
1,08
1,11
1,13
1,15
1,13
1,12
1,10

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

31,91
36,53
39,32
44,81
56,81
57,96
59,12
60,28
61,46
62,64
63,82
64,79
65,76
66,73
67,70
68,67
70,03

10,88
9,93
9,68
9,30
10,92
10,79
10,67
10,56
10,59
10,62
10,65
10,68
10,70
10,73
10,75
10,78
10,86

1,09
0,99
0,97
0,93
1,09
1,08
1,07
1,06
1,06
1,06
1,06
1,07
1,07
1,07
1,08
1,08
1,09

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

33,76
41,07
57,37
60,40
64,41
65,21
66,20
67,00
68,20
69,40
70,61
71,00
76,35
79,12
80,72
82,28
82,34

11,48
11,13
12,91
11,61
10,80
10,63
10,50
10,35
10,26
10,17
10,09
9,93
10,46
10,72
10,83
10,93
10,83

1,15
1,11
1,29
1,16
1,08
1,06
1,05
1,03
1,03
1,02
1,01
0,99
1,05
1,07
1,08
1,09
1,08

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir da carga per capita de SS da NBR 12209/11, nesse caso: W p = 1,3 g/hab.dia;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas, nesse caso: E p = 90%.
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Tabela 24 - Estimativa de cargas e concentrações de Coliformes termotolerantes do esgoto, com e sem tratamento, nos três cenários considerados.
CENÁRIO TENDENCIAL

Prazo

Curto

Médio

Longo

CENÁRIO OTIMISTA

Ano

População
atendida
pelo SES
(habitantes)

Carga
estimada de
CTe do
esgoto
bruto
(NMP/dia) 1

Concentraç
ão de CTe
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(NMP/100
mL)

Concentraç
ão estimada
de CTe do
efluente
tratado
(NMP/100
mL) 2

2016

-

-

-

2017

-

-

2018

-

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

24.544
26.059
28.199
30.354
34.174
34.706
35.242
35.781
36.323
38.356
40.403
41.895
43.387
44.879
44.879
44.879
44.879

CENÁRIO IDEAL

População
atendida
pelo SES
(habitantes)

Carga
estimada de
CTe do
esgoto
bruto
(NMP/dia) 1

Concentraç
ão de CTe
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(NMP/100
mL)

Concentra
ção
estimada
de CTe do
efluente
tratado
(NMP/100
mL) 2

-

1.442

4,33E+14

5,94E+07

29,71

1,88E+08

93,96

4.471

1,34E+15

9,18E+07

45,91

4,45E+15

2,03E+08

81,15

15.356

4,61E+15

2,10E+08

83,80

7,36E+15
8,43E+15
9,07E+15
1,03E+16
1,31E+16
1,34E+16
1,36E+16
1,39E+16
1,42E+16
1,45E+16
1,47E+16
1,50E+16
1,52E+16
1,54E+16
1,56E+16
1,58E+16
1,62E+16

2,51E+08
2,29E+08
2,23E+08
2,15E+08
2,52E+08
2,49E+08
2,46E+08
2,44E+08
2,44E+08
2,45E+08
2,46E+08
2,46E+08
2,47E+08
2,48E+08
2,48E+08
2,49E+08
2,51E+08

100,40
91,65
89,38
85,88
100,77
99,62
98,53
97,49
97,76
98,03
98,28
98,54
98,79
99,04
99,27
99,51
100,29

25.969
31.591
44.127
46.465
49.549
50.160
50.923
51.542
52.461
53.386
54.317
54.615
58.734
60.862
62.091
63.294
63.339

7,79E+15
9,48E+15
1,32E+16
1,39E+16
1,49E+16
1,50E+16
1,53E+16
1,55E+16
1,57E+16
1,60E+16
1,63E+16
1,64E+16
1,76E+16
1,83E+16
1,86E+16
1,90E+16
1,90E+16

2,65E+08
2,57E+08
2,98E+08
2,68E+08
2,49E+08
2,45E+08
2,42E+08
2,39E+08
2,37E+08
2,35E+08
2,33E+08
2,29E+08
2,41E+08
2,47E+08
2,50E+08
2,52E+08
2,50E+08

79,45
77,06
89,39
80,41
99,70
98,13
96,92
95,49
94,67
93,88
93,12
91,65
96,52
98,99
99,97
100,89
99,96

População
atendida
pelo SES
(habitantes)

Carga
estimada de
CTe do
esgoto
bruto
(NMP/dia) 1

Concentraç
ão de CTe
do esgoto
bruto, sem
tratamento
(NMP/100
mL)

Concentraç
ão estimada
de CTe do
efluente
tratado
(NMP/100
mL) 2

-

-

-

-

-

-

9.126

2,74E+15

-

-

-

14.828

7,36E+15
7,82E+15
8,46E+15
9,11E+15
1,03E+16
1,04E+16
1,06E+16
1,07E+16
1,09E+16
1,15E+16
1,21E+16
1,26E+16
1,30E+16
1,35E+16
1,35E+16
1,35E+16
1,35E+16

2,52E+08
2,37E+08
2,39E+08
2,37E+08
2,51E+08
2,41E+08
2,36E+08
2,35E+08
2,34E+08
2,42E+08
2,50E+08
2,56E+08
2,61E+08
2,66E+08
2,62E+08
2,58E+08
2,54E+08

126
118
120
119
126
72
71
70
70
73
75
77
78
80
79
77
76

24.544
28.102
30.249
34.468
43.702
44.587
45.477
46.373
47.274
48.181
49.094
49.840
50.586
51.332
52.078
52.825
53.869

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
1 – Valores médios calculados a partir dos valores per capita encontrados na literatura (Von Sperling (2005) e Jordão e Pessôa (2011), nesse caso considerado: WCTe = 3.10 11 NMP/hab.dia;
2 – Calculado a partir das eficiências médias de remoção consideradas. Onde NMP = Número Mais Provável de coliformes termotolerantes.
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No caso da ETE Jacuí, de acordo com a Licença de instalação (LI no. 582/2014 – DL)
da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM), no item 4.4, o tratamento do esgoto
deve obedecer aos padrões de lançamento, relacionados com a vazão máxima prevista, de
acordo com o Quadro 12.
Quadro 12 - Padrões de lançamento da LI para a ETE Jacuí.
Parâmetro

Resolução Consema 128/2006

Vazão (m3/dia)

3456

Temperatura

< 40oC

pH

Entre 6,0 e 9,0

Materiais flutuantes

Ausentes

Sólidos sedimentáveis (ml/L)

≤ 1,0 em teste de 01 (uma) hora em Cone Imhoff

Óleos e graxas (vegetal ou animal) (mg/L)

≤ 30

Sólidos Suspensos (mg/L)

≤ 60

DBO5 20ºC (mg O2/L)

≤ 60

DQO (mg O2/L)

≤ 180

Nitrogênio Amoniacal (mg N/L)

≤ 20

Fósforo Total

Coliformes Termotolerantes

Concentração (mgP/L)

Eficiência (%)

2

75

Concentração
(NMP/100ml)

Eficiência (%)

104
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● A Escherichia coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro de Coliformes
Termotolerantes devendo atender o padrão de 95% de eficiência;

● As substâncias que poderão estar presentes no efluente devem ser informadas. Caso ocorra
algum parâmetro diferente dos acima relacionados o padrão de emissão deve obedecer a Resolução
CONSEMA Nº 128/2006 e a Resolução CONSEMA Nº 129/2006.
Fonte: Resolução CONSEMA Nº 128/2006 e a Resolução CONSEMA Nº 129/2006.

Pode-se observar nos valores calculados nas simulações de estimativas de cargas e
concentrações, que a ETE Jacuí poderá tratar o esgoto sanitário do município de Carazinho
dentro dos padrões ambientais estipulados na Licença de Instalação da FEPAM. Para isso, é
necessário também que a operação seja sempre realizada de acordo com as condicionantes da
Licença de Operação, quando esta for emitida pelo órgão ambiental licenciador, no caso a
FEPAM, e com rigoroso controle operacional e de parâmetros de qualidade da ETE.
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2.2.3.4 Cenários: objetivos,
programas e projetos

justificativas,

metas,

alternativas,

ações

Neste item serão apresentadas as ações propostas para cada cenário proposto para o SES
e os responsáveis pela execução destas, com base nos objetivos e nas metas definidas a partir
dos estudos preliminares elaborados e com base nas demandas e falhas identificadas no
diagnóstico.
Em decorrência da necessidade de se projetar diferentes situações da prestação dos
serviços de saneamento básico ao longo dos horizontes de planejamento do PMSB (imediato,
curto, médio e longo prazo), foram elaborados três cenários com diferentes propostas de
objetivos, metas e ações.
Desta forma, apresenta-se a seguir uma pequena introdução do que foi considerado na
elaboração de cada cenário, em especifico para o sistema de esgotamento sanitário, algumas
diferenças marcantes entre eles e as planilhas que contemplam a totalidade das definições de
objetivos, metas, ações e responsabilidades desenvolvidas e propostas para o gerenciamento
futuro dos serviços de esgotamento sanitário de Carazinho.

2.2.3.4.1 Cenário Tendencial
O Cenário Tendencial considerou ações já em execução na atualidade, projetando as
mesmas nos horizontes de planejamento do PSMB de Carazinho. Este cenário foi elaborado
para ser tomado como referência (zero), porém sem intuito de que o mesmo seja aplicado pelos
responsáveis.
Em se tratando do SES, este cenário se baseou principalmente em definições contidas
no contrato celebrado entre CORSAN e Prefeitura Municipal de Carazinho.
O Quadro 13 e o Quadro 14, apresentam, respectivamente, as ações propostas para o
SES individual/particular da área urbana e rural e as ações propostas para o SES público da área
urbana.
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Quadro 13 - Cenário Tendencial do SES individual/particular da área urbana e rural de Carazinho.
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Redução das edificações com
sistema individual de
esgotamento sanitário na área
urbana

CENÁRIO TENDENCIAL

Sistema de
esgotamento
sanitário
individual

Longo
Prazo
(20242035)

40%

55%

70%

30%

50%

70%

100%

20%

30%

40%

50%

100%

Ações

Responsável pela Ação

BT-01

Reduzir as edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
conforme a implantação/operação da
rede coletora pública.

Prefeitura Municipal de
Carazinho e CORSAN

-

-

-

BT-02

Criar cadastro do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural (área
urbana: multifamiliares).

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente

-

-

10%

Conforme Diagnóstico, o
sistema atual de
esgotamento sanitário do
município de Carazinho é
BT-04
considerado pouco
satisfatório em função de
ser o sistema individual,
Programa de Monitoramento do
e a menor parte por
sistema individual de esgoto
tanque séptico
(aproximadamente 30%),
o restante inadequado.

Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana
(multifamiliares) e rural, através do
cadastro, em relação ao atendimento ao
código de obras e edificações do
município (Lei Complementar No 176,
de 30 de dezembro de 2013),
notificando-os.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente

-

10%

30%

40%

50%

100%

Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana
(multifamiliares) e rural, através do
cadastro, em relação ao esgotamento
dos tanques sépticos por
caminhão/empresa licenciada.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente

-

10%

30%

50%

70%

100%

Controlar e orientar a desativação do
sistema individual da área urbana em
Prefeitura Municipal de
conjunto com a ligação da rede urbana.
BT-06
Carazinho: Departamento de
Vistoria dos locais onde não houve
Meio Ambiente
solicitação das ligações na rede coletora
(após implantação da rede).

-

-

-

40%

60%

100%

-

-

-

-

50%

100%

BT-05

BT-07

Criação de legislação municipal para
licenciamento ambiental de
condomínios.
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‘

Médio
Prazo
(20202023)

Cód.

Aumento da fiscalização municipal em
relação ao atendimento ao Código de
Prefeitura Municipal de
Obras para o SES da área urbana e rural
BT-03
Carazinho: Departamento de
e em relação ao licenciamento
Meio Ambiente
ambiental dos condomínios
residenciais, notificando-os.
Redução e/ou
eliminação do
SES individual
(conforme a
coleta e
tratamento do
SES público for
sendo ampliado);
Eliminação dos
pontos
inadequados de
lançamento de
esgoto sanitário
nas áreas urbana
e rural do
município.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Prefeitura Municipal de
Carazinho

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

CENÁRIO TENDENCIAL

Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do SES
Prefeitura Municipal de
Programas de educação
individual quando não atendida a
BT-08
Carazinho: Departamento de
ambiental – área urbana e rural.
legislação municipal, Código de Obras,
Meio Ambiente
sobre a legalidade da ligação com a
rede coletora pública e com desativação
do SES individual, e as sanções do não
atendimento.

Programa de assistência à
orientação de
construção/manutenção dos
sistemas individuais de
esgotamento sanitário.

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

-

-

50%

100%

100%

100%

Criar e implantar programa de
assistência aos sistemas individuais de
esgotamento sanitário,
inclusive na zona rural, a fim de
orientar quanto à construção e à
manutenção adequada dos mesmos,
minimizando o risco de contaminação
ambiental.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: SEPLAN

-

20%

50%

100%

100%

100%

Redução dos problemas de lançamento
inadequados de esgotos, conforme a
BT-10
implantação da rede e operação do SES
público e da fiscalização municipal.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/CORSAN.

-

-

-

40%

60%

100%

Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros
BT-11
apontados no diagnóstico nos inquéritos
civis com TAC em vigência.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/CORSAN.

-

30%

50%

100%

-

-

Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto na regularização de
novas áreas com TAC em vigência.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/CORSAN.

-

-

-

100%

100%

100%

Redução dos problemas das denúncias
no DEMA, dos inquéritos civis e
vigilância sanitária, com efetiva
fiscalização e notificação para o
atendimento imediato ao SES
individual, de acordo com a legislação
municipal.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/CORSAN.

-

20%

30%

40%

60%

100%

BT-09

Eliminação dos pontos
inadequados de lançamento de
esgoto sanitário nas áreas
urbana e rural do município e
dos problemas de relatados
através de denúncias no DEMA, BT-12
de inquéritos civis e da
vigilância sanitária.

BT-13
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Objetivo

Justificativa

Meta

CENÁRIO TENDENCIAL

Atividades
Analisadas

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

BT-14

Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos
pontos críticos de lançamento ilegal de
esgoto sanitário (com dados primários)
e também sem ligação com a rede
coletora (quando estiver em operação).

Prefeitura Municipal de
Carazinho/CORSAN.

-

-

-

BT-15

Elaboração de estudo para análise e
monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos, classificação e
planejamento.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente

-

-

-

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

30%

50%

100%

-

50%

100%

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 14 - Cenário Tendencial do SES da área urbana de Carazinho.
SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

CENÁRIO TENDENCIAL

Atividades
Analisadas

Redes coletoras
de esgoto
sanitário

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

Atualmente o índice de
redes coletoras
instaladas é 4,3%
(7,15km), mas ainda
falta a ligação com a
ETE. Há a previsão para
a ampliação de 105 km
(segunda etapa) e
posteriormente mais 53
70% da implantação e
Atingir 70% da
km para o município, e
operação da rede
população urbana
mais quatro estações de
coletora e
com rede coletora de
bombeamento. Isso
bombeamento de
esgoto sanitário.
atenderia 85% da
esgoto
população urbana com
SES. Nesse cenário
tendencial, foi
considerado 70% de
atendimento de SES
público pela
concessionária.

BT-16

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(2024-2035)

50%

100%

-

-

20%

30%

40%

55%

70%

-

-

50%

100%

-

-

CORSAN

-

-

-

EBE J1 e J3

EBE J2, U2 e
U1

EBE U4 e
U5

CORSAN

-

-

-

40%

55%

70%

Implantação da ligação da EBE
J1 com a rede coletora já
implantada à ETE Jacuí
(aproximadamente 1.000
metros).

CORSAN

-

-

CORSAN

10%

CORSAN

Implantação da rede coletora de
esgoto (aproximadamente 160
km).
Implantação do coletor tronco
BT-18
(aproximadamente 6.500 m).
Instalação das estações de
BT-19
bombeamento (9)

Economias atendidas pelo SES
público.
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Curto Prazo
(2016-2019)

Responsável pela Ação

BT-17

BT-20

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Ações

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

CENÁRIO TENDENCIAL

Redes coletoras
de esgoto
sanitário

Tratamento de
esgoto na ETE
Jacuí

Atualmente não há
tratamento de esgoto
por sistema público no
município de
Carazinho.

Implantação e operação
da ETE Jacuí.

Operação/Manutenção na rede
coletora, por área.

CORSAN

-

-

-

(J1, J3)

Criação de lei municipal que
regulamente as sanções para as
BT-22
economias não ligadas a rede de
esgoto.

Prefeitura Municipal de
Carazinho

-

50%

100%

-

-

-

Criação e implementação do
Programa de Pró-Ligação para
população menos favorecida
socialmente, com tarifa social, e
BT-23
também com incentivos de
redução de tarifas de ligação
para a população que fizer a
ligação imediata/ou em curto
prazo.

CORSAN

-

-

50%

100%

100%

100%

Elaboração de estudo para
levantamentos e o
BT-24
monitoramento de pontos
críticos decorrentes da operação
da rede coletora de esgoto.

CORSAN

-

-

-

20%

50%

100%

BT-25

Elaboração de estudo para
cadastro e mapeamento
georreferenciado da rede de
esgoto existente, incorporando
as informações no SIG PMSB,
com dimensionamento,
estruturas e acessórios.

CORSAN

-

-

-

-

-

100%

BT-26

Implantação da ETE Jacuí
(Módulo 1 – 40 L/s) e do
emissário no Rio Glória (150
m)

CORSAN

-

-

50%

100%

-

-

BT-27

Implantação do Módulo 2 da
ETE Jacuí (Módulo 2 – 40 L/s)

CORSAN

-

-

-

50%

100%

-

BT-28

Implantação do Módulo 3 da
ETE Jacuí (Módulo 3 – 40 L/s)

CORSAN

-

-

-

-

-

100%

BT-29

Obtenção da LO para a ETE
Jacuí, conforme implantação
dos módulos.

CORSAN

-

-

-

100%
(Módulo 1)

100% (Módulo
2)

100%
(Módulo 3)

100
‘

Longo
Prazo
(2024-2035)
(J1, J3,
(J1, J3, J2, U1,
J2,U1, U2,
U2)
U3, U4, U5)

Responsável pela Ação

BT-21

Atualmente o índice de
redes coletoras
instaladas é 4,3%
(7,15km), mas ainda
falta a ligação com a
ETE. Há a previsão para
a ampliação de 105 km
(segunda etapa) e
70% da implantação e
Atingir 70% da
posteriormente mais 53
operação da rede
população urbana
km para o município, e
coletora e
com rede coletora de mais quatro estações de
bombeamento de
esgoto sanitário.
bombeamento. Isso
esgoto
atenderia 85% da
população urbana com
SES. Nesse cenário
tendencial, foi
considerado 70% de
atendimento de SES
público pela
concessionária.

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Ações

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

CENÁRIO TENDENCIAL

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(2024-2035)

-

40%

80%

100%

-

-

50%

100%

100%

-

-

-

50%

100%

100%

Operação/manutenção da ETE
Jacuí (conforme a implantação
e capacidade de vazão de
tratamento), em conformidade
com a LO.

CORSAN

-

-

Monitoramento do atendimento
ao índice de tratamento de
BT-31 esgoto na ETE Jacuí através de
análises do esgoto bruto/tratado,
em conformidade com a LO.

CORSAN

-

Monitoramento do atendimento
aos índices de qualidade da
água no corpo hídrico receptor
(Rio Glória), a montante e
jusante do ponto de lançamento,
BT-32
conforme LO, para adoção de
medidas preventivas e
corretivas evitando a alteração
das características dos corpos
da água.

CORSAN

BT-33

Elaboração de estudo para
acompanhamento e
modernização da ETE.

CORSAN

-

-

-

-

-

100%

BT-34

Criação e a implementação de
um sistema de ouvidoria para
denúncias/problemas do SES.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento
de Meio
Ambiente/CORSAN

-

-

50%

100%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

-

50%

100%

Programa de reuso do
efluente e lodo da ETE
Elaboração de estudo para a
Jacuí. Projetos e
implantação de um programa de
parcerias nessa área
reuso do efluente tratado para
BT-35
são importantes para o
atender os usos menos
uso racional da água no
exigentes e diminuir o consumo
município. Além da
de água potável do município.
ETE eficiente, são
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Curto Prazo
(2016-2019)

Responsável pela Ação

BT-30

Criação e
implementação de um
sistema de ouvidoria
para
denúncias/problemas
do SES.

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Ações

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

CENÁRIO TENDENCIAL

Atividades
Analisadas

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

Ações

necessários
investimentos em
infraestrutura e
pessoal.

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo
Prazo
(2024-2035)

Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
BT-36
reuso do lodo gerado na ETE
para uma alternativa sustentável
para a questão.

CORSAN

-

-

-

-

50%

100%

Criação do Programa Água de
Reuso – com incentivos fiscais
e custo menor por m3 de água
de reuso em comparação á água
BT-37
potável, para as
empresas/indústrias do
município que utilizarem a água
de reuso da ETE nos usos
possíveis.

CORSAN

-

-

-

-

-

100%

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Responsável pela Ação

2.2.3.4.2 Cenário otimista
Neste cenário as propostas também foram projetadas para os horizontes imediato, curto,
médio e de longo prazo, tendo por premissa técnicas e alternativas reconhecidas como viáveis
técnica e economicamente, ou seja, as propostas nem sempre consideravam aplicação da melhor
e, por vezes, mais custosa ação. Em suma, este cenário demonstra uma projeção com
manutenção parcial das deficiências encontradas no diagnóstico, com exposição de medidas
que minimamente deverão ser efetivadas pelo município a fim de mitigar impactos negativos
previsíveis, assim como falhas da prestação dos serviços deste eixo.
O Quadro 15 e o Quadro 16 demonstram, respectivamente, as ações propostas para o
SES individual/particular da área urbana e rural e as ações propostas para o SES público da área
urbana.
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Quadro 15 - Cenário Otimista do SES individual/particular da área urbana e rural de Carazinho.
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Atividades
Analisadas

Objetivo

Saneamento
Básico

Criação de um setor
ou departamento
multidisciplinar
responsável pela
gestão dos quatro
eixos do saneamento
(abastecimento de
água, drenagem
urbana, esgotamento
sanitário e manejo
dos resíduos sólidos)

Justificativa

Meta

Cód.

BO-01
Melhorar/assegurar a
qualidade dos serviços
prestados.

Criação, execução e
fiscalização do setor ou
departamento multidisciplinar
responsável pela gestão dos
quatro eixos do saneamento. BO-02

Redução das edificações com
sistema individual de
esgotamento sanitário na área
urbana.

BO-03

CENÁRIO OTIMISTA

BO-04

BO-05

Sistema de
esgotamento
sanitário
individual

Redução e/ou
eliminação do SES
individual (conforme
a coleta e tratamento
do SES público for
sendo ampliado);
Eliminação dos
pontos inadequados
de lançamento de
esgoto sanitário nas
áreas urbana e rural
do município.

Conforme Diagnóstico, o
sistema atual de
esgotamento sanitário do
município de Carazinho é
considerado pouco
satisfatório em função de
ser o sistema individual,
e a menor parte por
tanque séptico
(aproximadamente 30%),
o restante é inadequado.

BO-06
Programa de Monitoramento
do sistema individual de
esgoto.

BO-07

BO-08

BO-09

Ações

Criar/programar atividades/fazer
funcionar um setor ou departamento
multidisciplinar responsável pela
gestão dos quatro eixos do saneamento
Apresentar relatório semestral
operacional e financeiro ao setor
responsável pela gestão dos quatro
eixos do saneamento básico. Todas as
atividades programadas devem ser
apresentadas no relatório de
acompanhamento semestral.
Reduzir edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
conforme a implantação/operação da
rede coletora pública.
Criar cadastro do sistema individual
de esgoto da área urbana
(multifamiliares) e rural.
Aumento da fiscalização municipal
em relação ao atendimento ao Código
de Obras para o SES da área urbana e
rural e em relação ao licenciamento
ambiental dos condomínios
residenciais.
Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana e rural,
através do cadastro, em relação ao
atendimento ao código de obras e
edificações do
município (Lei Complementar No
176, de 30 de dezembro de 2013),
notificando-os.
Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana
(multifamiliares) e rural, através do
cadastro, em relação ao esgotamento
dos tanques sépticos por
caminhão/empresa licenciada.
Controlar e orientar a desativação do
sistema individual da área urbana em
conjunto com a ligação da rede
urbana. Vistoria dos locais onde não
houve solicitação das ligações na rede
coletora (após implantação da rede).
Criação de Resolução/Legislação
municipal para licenciamento
ambiental de condomínios.
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Responsável pela Ação

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

Prefeitura Municipal de
Carazinho

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal /
CORSAN (água e esgoto)

-

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho e CORSAN

-

20%

30%

40%

70%

85%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente

-

10%

30%

50%

100%

-

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente e SEPLAN

-

30%

50%

70%

80%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente e SEPLAN

-

30%

50%

80%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento de
Meio Ambiente e SEPLAN

10%

30%

50%

80%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho: CORSAN e
Departamento de Meio
Ambiente

10%

20%

30%

40%

70%

100%

Conselho Municipal de
Meio Ambiente e Prefeitura
Municipal de Carazinho

50%

100%

-

-

-

-

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Programas de educação
ambiental – área urbana e
rural.

BO-10

Programa de assistência à
orientação de
construção/manutenção dos
sistemas individuais de
esgotamento sanitário.

BO-11

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

BO-12

BO-13

BO-14
Eliminação dos pontos
inadequados de lançamento de
esgoto sanitário nas áreas
urbana e rural do município e
dos problemas de relatados
BO-15
através de denúncias no
DEMA, de inquéritos civis e
da vigilância sanitária.

BO-16

BO-17

Ações

Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do SES
individual quando não atendido a
Prefeitura Municipal de
legislação municipal Código de Obras,
Carazinho: CORSAN
sobre a legalidade da ligação com a
rede coletora pública e com
desativação do SES individual, e as
sanções do não atendimento.
Criar e implantar programa de
assistência aos sistemas individuais de
esgotamento sanitário,
Prefeitura Municipal de
inclusive na zona rural, a fim de
Carazinho: Departamento de
orientar quanto à construção e à
Obras /Meio Ambiente
manutenção adequada dos mesmos,
minimizando o risco de contaminação
ambiental.
Redução dos problemas de
lançamento inadequados de esgotos,
Prefeitura Municipal de
conforme a implantação da rede e
Carazinho/CORSAN.
operação do SES público e da
fiscalização municipal.
Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros
Prefeitura Municipal de
apontados no diagnóstico nos
Carazinho/CORSAN.
inquéritos civis com TAC em
vigência.
Instalação e operação de tratamento
Prefeitura Municipal de
coletivo de esgoto na regularização de
Carazinho/CORSAN.
novas áreas com TAC em vigência.
Redução dos problemas das denúncias
no DEMA, dos inquéritos civis e
vigilância sanitária, com efetiva
Prefeitura Municipal de
fiscalização e notificação para o
Carazinho/CORSAN.
atendimento imediato ao SES
individual, de acordo com a legislação
municipal.
Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos
pontos críticos de lançamento ilegal de
Prefeitura Municipal de
esgoto sanitário (com dados
Carazinho/CORSAN.
primários) e também sem ligação com
a rede coletora (quando estiver em
operação).
Elaboração de estudo para análise e
Prefeitura Municipal de
monitoramento da qualidade dos
Carazinho: Departamento de
recursos hídricos, classificação e
Meio Ambiente
planejamento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Responsável pela Ação

Horizontes
Imediato/ Emergenciais
Curto
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

20%

30%

40%

80%

100%

-

50%

50%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

20%

50%

70%

80%

100%

100%

-

-

30%

50%

100%

100%

-

-

-

50%

100%

100%

Quadro 16 - Cenário otimista do SES da área urbana de Carazinho.
SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

BO-18

BO-19
BO-20
BO-21
BO-22
BO-23

CENÁRIO OTIMISTA

BO-24
Atualmente o índice de redes
coletoras instaladas é 4,3%
(7,15km), mas ainda falta a ligação
Atingir 85% da
com a ETE dessa rede já instalada.
Redes
população
85% da Implantação e
Há a previsão para a ampliação de
coletoras de
urbana com
operação da rede coletora
105 km (segunda etapa) e
esgoto
rede coletora
e bombeamento de
posteriormente mais 53 km para o
sanitário
de esgoto
esgoto
município, e mais quatro estações
sanitário.
de bombeamento. Isso atenderia
85% da população urbana com
SES.

BO-25

BO-26

BO-27

BO-28

BO-29

BO-30

Tratamento
de esgoto na
ETE Jacuí

Atingir 85%
do esgoto
coletado na

Atualmente não há tratamento de
esgoto por sistema público no
município de Carazinho.

Implantação e operação
da ETE Jacuí.

BO-31

Ações
Implantação da ligação da EBE J1
com a rede coletora já implantada à
ETE Jacuí (aproximadamente 1000
m de rede).
Implantação da rede coletora de
esgoto (aproximadamente 160 km).
Instalação das estações de
bombeamento (9).
Implantação do coletor tronco
(aproximadamente 6.500 m).
Economias atendidas pelo SES
público.
Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J1.
Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J3.
Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Áreas J2, U1 e U2.
- Implantação/
Operação/Manutenção na rede
coletora: Áreas U3, U4 e U5
Criação de lei municipal a qual
regulamente as sanções para as
economias não ligadas a rede de
esgoto.
Criação e implementação do
Programa de Pró-Ligação para
população menos favorecida
socialmente, com tarifa social, e
também com incentivos de redução
de tarifas de ligação para a
população que fizer a ligação
imediata/ou em curto prazo.
Elaboração de estudo para
levantamentos e o monitoramento de
pontos críticos decorrentes da
operação da rede coletora de esgoto.
Elaboração de estudo para cadastro
e mapeamento georreferenciado da
rede de esgoto existente,
incorporando as
informações no SIG PMSB, com
dimensionamento, estruturas e
acessórios.
Implantação da ETE Jacuí (Módulo
1 – 40 L/s) e do emissário no Rio
Glória (150 m).
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Responsável
pela Ação

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

10%

20%

30%

40%

70%

100%

CORSAN

EBE
J1

-

EEE J3

EBE J2

CORSAN

-

30%

50%

100%

-

-

CORSAN

-

15%

25%

40%

70%

85%

CORSAN

-

30%

70%

100%

100%

100%

CORSAN

-

-

50%

100%

100%

100%

EBE U1 e U2 EBE U4 e U5

100%
100%
30%
(Implantada e (Implantada
(Implantada)
operando)
e operando)
100%
50%
(Implantada
(implantada)
e operando)

CORSAN

-

-

-

CORSAN

-

-

-

Prefeitura
Municipal de
Carazinho

-

100%

-

-

-

-

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

30%

50%

80%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

80%

100%

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Atividades
Analisadas

Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

área urbana e
destes, 100%
tratado no SES
público.

BO-32
BO-33
BO-34

BO-35

CENÁRIO OTIMISTA

BO-36

BO-37

BO-38
Criação e implementação
de um sistema de
ouvidoria para
denúncias/problemas do
SES.
Programa de reuso do
efluente e lodo da ETE
Jacuí. Projetos e
parcerias nessa área são
importantes para o uso
racional da água no
município. Além da ETE
eficiente, são necessários
investimentos em
infraestrutura e pessoal.

BO-39

BO-40

BO-41

Ações
Implantação do Módulo 2 da ETE
Jacuí (Módulo 2 – 40 L/s).
Implantação do Módulo 3 da ETE
Jacuí (Módulo 3 – 40 L/s).
Obtenção da LO para a ETE Jacuí,
conforme implantação dos módulos.
Operação/manutenção da ETE Jacuí
(conforme a implantação e
capacidade de vazão de tratamento),
em conformidade com a LO.
Monitoramento do atendimento ao
índice de tratamento de esgoto na
ETE Jacuí através de análises do
esgoto bruto/tratado, em
conformidade com a LO.
Monitoramento do atendimento aos
índices de qualidade da água no
corpo hídrico receptor (Rio Glória),
a montante e jusante do ponto de
lançamento, conforme LO, para
adoção de
medidas preventivas e corretivas
evitando a alteração das
características dos corpos da água.
Elaboração de estudo para
acompanhamento e modernização da
ETE.
Criação e a implementação de um
sistema de ouvidoria para
denúncias/problemas do SES.
Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
reuso do efluente tratado para
atender os usos menos exigentes e
diminuir o consumo de água potável
do município.
Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
reuso do lodo gerado na ETE para
uma alternativa sustentável para a
questão.
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Responsável
pela Ação

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORSAN

-

-

-

50%

100%

-

CORSAN

-

-

-

-

50%

100%

100%
(Módulo 1)

100%
(Módulo 2)

100%
(Módulo 3)

100%
100%
(Módulo (Módulo
1)
1)

CORSAN

-

CORSAN

-

40%

40%

40%

80%

100%

CORSAN

-

90%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

90%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

Prefeitura
Municipal de
Carazinho:
Departamento de
Saneamento
Básico

-

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

CENÁRIO
OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Cód.

Ações

Responsável
pela Ação

BO-42

Criação do Programa Água de Reuso
– com incentivos fiscais e custo
menor por m3 de água de reuso em
comparação á água potável, para as
empresas/indústrias do município
que utilizarem a água de reuso da
ETE nos usos possíveis.

CORSAN

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)
2016
2017
2018

-

-

-

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

50%

100%

2.2.3.4.3 Cenário Ideal
Este cenário retrata a projeção desejável, a universalização dos serviços de saneamento
básico e a solução de todas as deficiências no horizonte de 20 anos, optando pela melhor
tecnologia disponível.
O Cenário Ideal foi elaborado visando universalizar a prestação do serviço no menor
espaço de tempo possível e se utilizando de tecnologias ótimas, até mesmo pouco
implementadas no país, sendo por vezes tomado até como cenário utópico.
O Quadro 17 e o Quadro 18 demonstram, respectivamente, as ações propostas para o
SES individual/particular da área urbana e rural e aquelas propostas para o SES público da área
urbana no cenário ideal.
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Quadro 17 - Cenário Ideal do SES individual/particular da área urbana e rural de Carazinho.
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Horizontes
Atividades
Analisadas

Saneamento
Básico

Objetivo

Criação de um setor
ou departamento
multidisciplinar
responsável pela
gestão dos quatro
eixos do saneamento
(abastecimento de
água, drenagem
urbana, esgotamento
sanitário e manejo
dos resíduos sólidos)

Justificativa

Meta

Cód.

BI-01
Melhorar/assegurar a
qualidade dos serviços
prestados.

Criação, execução e
fiscalização do setor ou
departamento multidisciplinar
responsável pela gestão dos 04
eixos do saneamento.

Redução das edificações com
sistema individual de
esgotamento sanitário na área
urbana

BI-02

BI-03

CENÁRIO IDEAL

BI-04

BI-05

Sistema de
esgotamento
sanitário
individual

Redução e/ou
eliminação do SES
individual (conforme
a coleta e tratamento
do SES público for
sendo ampliado);
Eliminação dos
pontos inadequados
de lançamento de
esgoto sanitário nas
áreas urbana e rural
do município.

Conforme Diagnóstico, o
sistema atual de
esgotamento sanitário do
município de Carazinho é
considerado pouco
satisfatório em função de
ser o sistema individual,
e a menor parte por
tanque séptico
(aproximadamente 30%),
o é restante inadequado.

BI-06
Programa de Monitoramento
do sistema individual de
esgoto.
BI-07

BI-08

BI-09

Ações

Criar/programar atividades/fazer
funcionar um setor ou departamento
Prefeitura Municipal de
multidisciplinar responsável pela
Carazinho
gestão dos quatro eixos do
saneamento.
Apresentar relatório semestral
operacional e financeiro ao setor
responsável pela gestão dos 04 eixos
Prefeitura Municipal /
do saneamento básico. Todas as
CORSAN (água e esgoto)
atividades programadas devem ser
apresentadas no relatório de
acompanhamento semestral.
Reduzir edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
Prefeitura Municipal de
conforme a implantação/operação da
Carazinho e CORSAN
rede coletora pública.
Criar cadastro do sistema individual
Prefeitura Municipal de
de esgoto da área urbana
Carazinho: Departamento de
(multifamiliares) e rural.
Meio Ambiente e SEPLAN
Aumento da fiscalização municipal
em relação ao atendimento ao Código
de Obras para o SES da área urbana e
Prefeitura Municipal de
rural e em relação ao licenciamento
Carazinho: SEPLAN
ambiental dos condomínios
residenciais.
Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana e rural,
através do cadastro, em relação ao
atendimento ao código de obras e
Prefeitura Municipal de
edificações do
Carazinho: SEPLAN
município (Lei Complementar No
176, de 30 de dezembro de 2013),
notificando-os.
Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana
Prefeitura Municipal de
(multifamiliares) e rural, através do
Carazinho: Departamento de
cadastro, em relação ao esgotamento
Meio Ambiente
dos tanques sépticos por
caminhão/empresa licenciada.
Controlar e orientar a desativação do
sistema individual da área urbana em
Prefeitura Municipal de
conjunto com a ligação da rede
Carazinho: Departamento de
urbana; Vistoria dos locais onde não
Meio Ambiente
houve solicitação das ligações na rede
coletora (após implantação da rede).
Criação de resolução municipal para
Conselho Municipal de
licenciamento ambiental de
Meio Ambiente - Prefeitura
condomínios.
Municipal de Carazinho
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Responsável pela Ação

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)

Curto
Prazo
(20162019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

20%

30%

40%

80%

100%

-

30%

50%

70%

100%

-

30%

50%

70%

80%

100%

100%

10%

30%

50%

80%

100%

100%

30%

50%

70%

100%

100%

100%

10%

20%

30%

40%

80%

100%

50%

100%

-

-

-

-

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Horizontes
Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Programas de educação
ambiental – área urbana e
rural.

BI-10

Programa de assistência à
orientação de
construção/manutenção dos
sistemas individuais de
esgotamento sanitário.

BI-11

CENÁRIO IDEAL

Atividades
Analisadas

BI-12

BI-13

Eliminação dos pontos
inadequados de lançamento de
esgoto sanitário nas áreas
urbana e rural do município e
dos problemas de relatados
através de denúncias no
DEMA, de inquéritos civis e
da vigilância sanitária

BI-14

BI-15

BI-16

BI-17

Ações

Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do SES
individual quando não atendido a
Prefeitura Municipal de
legislação municipal, Código de
Carazinho: CORSAN
Obras, sobre a legalidade da ligação
com a rede coletora pública e com
desativação do SES individual, e as
sanções do não atendimento.
Criar e implantar programa de
assistência aos sistemas individuais de
esgotamento sanitário,
Prefeitura Municipal de
inclusive na zona rural, a fim de
Carazinho: Departamento de
orientar quanto à construção e à
Obras /Meio Ambiente
manutenção adequada dos mesmos,
minimizando o risco de contaminação
ambiental.
Redução dos problemas de
lançamento inadequados de esgotos,
Prefeitura Municipal de
conforme a implantação da rede e
Carazinho/CORSAN.
operação do SES público e da
fiscalização municipal.
Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros
Prefeitura Municipal de
apontados no diagnóstico nos
Carazinho/CORSAN.
inquéritos civis com TAC em
vigência.
Instalação e operação de tratamento
Prefeitura Municipal de
coletivo de esgoto na regularização de
Carazinho/CORSAN.
novas áreas com TAC em vigência.
Redução dos problemas das denúncias
no DEMA, dos inquéritos civis e
vigilância sanitária, com efetiva
Prefeitura Municipal de
fiscalização e notificação para o
Carazinho/CORSAN.
atendimento imediato ao SES
individual (multifamiliar), de acordo
com a legislação municipal.
Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos
pontos críticos de lançamento ilegal de
Prefeitura Municipal de
esgoto sanitário (com dados
Carazinho/CORSAN.
primários) e também sem ligação com
a rede coletora (quando estiver em
operação).
Elaboração de estudo para análise e
Prefeitura Municipal de
monitoramento da qualidade dos
Carazinho: Departamento de
recursos hídricos, classificação e
Meio Ambiente
planejamento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Responsável pela Ação

Imediato/ Emergenciais
(2016-2018)

Curto
Prazo
(20162019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

2016

2017

2018

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

10%

20%

30%

40%

80%

100%

-

50%

50%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

30%

50%

70%

80%

100%

100%

20%

50%

70%

80%

100%

100%

-

-

-

50%

100%

100%

Quadro 18- Cenário ideal do SES da área urbana de Carazinho.
SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO IDEAL

Atividades
Analisadas

Redes
coletoras de
esgoto
sanitário

Objetivo

Justificativa

Meta

Atualmente o
índice de redes
coletoras
instaladas é 4,3%
(7,15km) na área
J1, mas ainda
falta a ligação
com a ETE dessa
rede já instalada.
Há a previsão
para a ampliação
de 105 km
Universalização de
100% da Implantação e
(segunda etapa) e
100% da
operação da rede
posteriormente
população urbana
coletora e bombeamento
mais 53 km para
com rede coletora
de esgoto e ampliação da
o município, e
de esgoto sanitário.
rede coletora de projeto.
mais quatro
estações de
bombeamento.
Isso atenderia
85% da
população urbana
com SES. Para
atingir 100% é
necessária a
ampliação da
rede coletora
projetada.

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

2016

2017

2018

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

10%

20%

30%

40%

80%

100%

CORSAN

10%

30%

50%

100%

-

-

Instalação das estações de
bombeamento (9).

CORSAN

EBE J1

-

EBE J3

EBE J2

Ampliação da rede
coletora de esgoto
BI-22
sanitário para atender a
universalização
(aproximadamente 60Km).

CORSAN

-

-

-

-

-

100%

BI-23

Economias atendidas pelo
SES público.

CORSAN

3%

10%

25%

42%

80%

100%

BI-24

Implantação/
Operação/Manutenção na
rede coletora: Área J1.

CORSAN

10%

40%

70%

100%

100%

100%

BI-25

Implantação/
Operação/Manutenção na
rede coletora: Área J3.

CORSAN

-

20%

60%

100%

100%

100%

BI-26

Implantação/
Operação/Manutenção na
rede coletora: Áreas J2,
U1 e U2.

CORSAN

-

-

10%
(Implantada)

50%
(implantada)

100%
(Implantada e
operando)

100%
(Implantada e
operando)

BI-27

Implantação/
Operação/Manutenção na
rede coletora: Áreas U3,
U4 e U5.

CORSAN

-

-

-

-

50%
(Implantada)

100%
(Implantada e
operando)

Implantação da ligação da
EBE J1 com a rede
coletora já implantada à
BI-18
ETE Jacuí
(aproximadamente 1000
metros de rede).
Implantação da rede
coletora de esgoto
BI-19
(aproximadamente 160
km).
Implantação do coletor
BI-20 tronco (aproximadamente
6.500 m).
BI-21
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EBE U2 e EBE EBE U4 e EBE
U1
U5

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

Implantação/
Operação/Manutenção na
BI-28
rede coletora: Áreas novas
(aproximadamente 60 km).

CORSAN

CENÁRIO IDEAL

Criação de lei municipal a
qual regulamente as
Prefeitura Municipal de
BI-29 sanções para as economias
Carazinho
não ligadas a rede de
esgoto
Criação e implementação
do Programa de PróLigação para população
menos favorecida
socialmente, com tarifa
BI-30
social, e também com
CORSAN
incentivos de redução de
tarifas de ligação para a
população que fizer a
ligação imediata/ou em
curto prazo.

Tratamento
de esgoto na
ETE Jacuí

Atualmente não
Objetivo: 100% do há tratamento de
esgoto coletado na
esgoto por
área urbana tratado sistema público
no SES público.
no município de
Carazinho

Implantação e operação
da ETE Jacuí

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

100%

-

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elaboração de estudo para
levantamentos e o
monitoramento de pontos
BI-31
críticos decorrentes da
operação da rede coletora
de esgoto.

CORSAN

20%

50%

80%

100%

100%

100%

Elaboração de estudo para
cadastro e mapeamento
georreferenciado da rede
de esgoto existente,
BI-32
incorporando as
informações no SIG
PMSB, com
dimensionamento,
estruturas e acessórios.

CORSAN

-

20%

50%

80%

100%

100%

Implantação da ETE Jacuí
(Módulo 1 – 40 L/s) e do
BI-33
emissário no Rio Glória
(150 m).

CORSAN

100%

-

-

-

-

-

CORSAN

-

-

-

50%

100%

-

CORSAN

-

-

-

-

50%

100%

Implantação do Módulo 2
BI-34 da ETE Jacuí (Módulo 2 –
40 L/s).
Implantação do Módulo 3
BI-35 da ETE Jacuí (Módulo 3 –
40 L/s).
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SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO IDEAL

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

BI-36

Obtenção da LO para a
ETE Jacuí, conforme
implantação dos módulos.

CORSAN

100%
(Módulo
1)

100%
(Módulo
1)

100% (Módulo
1)

100% (Módulo
1)

BI-37

Operação/manutenção da
ETE Jacuí (conforme a
implantação e capacidade
de vazão de tratamento),
em conformidade com a
LO.

CORSAN

40%

40%

40%

40%

80%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Monitoramento do
atendimento ao índice de
tratamento de esgoto na
BI-38
ETE Jacuí através de
análises do esgoto
bruto/tratado, em
conformidade com a LO.
Monitoramento do
atendimento aos índices de
qualidade da água no
corpo hídrico receptor
(Rio Glória), a montante e
jusante do ponto de
BI-39 lançamento, conforme LO,
para adoção de
medidas preventivas e
corretivas evitando a
alteração das
características dos corpos
da água.
Elaboração de estudo para
BI-40
acompanhamento e
modernização da ETE.

Criação e a
Criação e a implementação
implementação de um
Prefeitura Municipal de
de um sistema de
sistema de ouvidoria
Carazinho:
BI-41
ouvidoria para
para
Departamento de
denúncias/problemas do
denúncias/problemas do
Saneamento Básico
SES.
SES.
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100% (Módulo 100% (Módulo
2)
3)

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

CENÁRIO IDEAL

Elaboração de estudo para
a implantação de um
programa de
reuso do efluente tratado
BI-42
para atender os usos
menos exigentes e
diminuir o consumo de
água potável do
município.

Programa de reuso do
efluente e lodo da ETE
Elaboração de estudo para
Jacuí. Projetos e
a implantação de um
parcerias nessa área são
programa de
importantes para o uso BI-43
reuso do lodo gerado na
racional da água no
ETE para uma alternativa
município. Além da ETE
sustentável para a questão.
eficiente, são necessários
investimentos em
Criação do Programa
infraestrutura e pessoal.
Água de Reuso – com
incentivos fiscais e custo
menor por m3 de água de
reuso em comparação á
BI-44
água potável, para as
empresas/indústrias do
município que utilizarem a
água de reuso da ETE nos
usos possíveis.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

2016

2017

2018

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

50%

100%

100%

CORSAN

-

-

-

-

50%

100%

2.2.4 Serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
2.2.4.1 Principais conclusões sobre a prestação do serviço
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.
Todas as demandas, problemas e falhas na prestação dos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos estão sintetizados e apresentados no Quadro 19.
Quadro 19 - Síntese dos problemas identificados no serviço de limpeza e manejo dos RSU de
Carazinho, RS.
Atividade/Local
PGRS

Falhas/Problemas Identificados
Não foi realizada a sua atualização após a sua elaboração em 2007.
ÁREA URBANA
LIMPEZA URBANA

Cronograma não é seguido.
Serviço de Limpeza Não há controle ou fiscalização da qualidade do serviço prestado pela empresa
Varrição, Capina e
contratada.
Roçada
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 resíduos
recicláveis.
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 aos pares (contêiner
resíduo orgânico e contêiner resíduo reciclável).
Descarte de resíduos da construção civil nos contêineres.
Coleta seletiva não está funcionando.

Acondicionamento
dos Resíduos LIXEIRAS
Coleta e Transporte
dos Resíduos
Compostagem

Não possuem capacidade suficiente para suprir a geração de resíduos.
Não possui rota.
A coleta é realizada em horários distintos.
O município não possui usina de compostagem.
Não possui balança, e consequentemente não há controle dos RSU coletados.

Aterro Sanitário
Central de triagem não está operando.
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Atividade/Local

Falhas/Problemas Identificados
Chorume escoando no solo.
Cortina vegetal deficiente.

Disposição

Catadores

Acondicionamento

Acondicionamento

Ausência de impermeabilização e canaletas em sua totalidade na Central de
Triagem.
Disposição irregular de resíduos, como móveis, eletroeletrônicos, RSCC,
RSU, resíduos 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 possui 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 de Carazinho, 2015.

Estas informações e dados serviram de base para elaboração dos cenários prognósticos
e proposição de ações para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

2.2.4.2 Projeção estimada de geração de resíduos sólidos
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 25 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.
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Tabela 25 - 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.

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.

2.2.4.3 Estudos preliminares e alternativas para formulação dos cenários
Este item apresenta, assim como os demais com esta nomenclatura, alguns estudos que
visam, através da análise de alternativas, embasar tecnicamente a opção por uma ou outra
solução aos problemas anotados em Carazinho. Para estes problemas, com base nas soluções
definidas, posteriormente se propõem metas e ações tendo por finalidade sua resolução e em
paralelo a universalização do atendimento da população pelos serviços de saneamento básico.
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2.2.4.3.1 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 de 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 reduções 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 06 dias/semana
(segunda-feira a sábado). Se considerarmos que cada um dos seis caminhões realiza apenas 01
viagens/dias, 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.
No entanto, no Cenário Otimista e no Cenário Ideal, elaborados para o PMSB e
apresentados na sequência deste documento, foram propostas algumas alterações quanto à
coleta seletiva. Nestes cenários foi previsto um aumento na abrangência da área com
contêineres, conforme apresentado em cada um dos cenários com maiores detalhes.
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. Esta afirmação está
baseada nos levantamentos do Diagnóstico deste PMSB, conforme se descreve a seguir:
“Levando em consideração o volume de resíduo gerado nas regiões atualmente
atendidas pela Engesa, assim como a capacidade de armazenamento dos caminhões
compactadores que a empresa utiliza e o horário de coleta destes
(aproximadamente entre 06:00 e 13:30, segundo pesagens realizadas), é possível
afirmar que dois caminhões seriam suficientes para realizar a coleta no município
de Carazinho, sendo apenas necessária a ampliação dos horários de coleta
(possivelmente passando para 8 h/dia) e a definição de rotas mais eficientes para
estas.
Vale destacar que a otimização do processo dependeria da utilização dos dois
caminhões por aproximadamente 8 h/dia durante todos os dias da semana, ou seja,
visando alternar o uso de caminhões seria indicado o uso de quatro caminhões, ou
pelo menos um caminhão reserva”. (PMSB, 2015)
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2.2.4.3.2 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 de esses
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).
A partir da composição gravimétrica média dos resíduos sólidos urbanos no Brasil,
considerando como base a quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados no ano de 2008,
foi possível denotar que, 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 26.
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Horizontes

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Tabela 26 – Estimativa anual do volume de geração de resíduos, classificado em total, compostado e aterrado.
Volume Total
Material
Matéria
Habitantes
Reciclado
Compostado
Ano
Gerado
Reciclável
Orgânica
(área urbana)
(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

Aterrado
(tonelada/ano)
11.054,164

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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2.2.4.3.3 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
20.
A partir dos critérios apresentados no Quadro 20 foi elaborado um mapa identificando
áreas favoráveis para a instalação de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos no município
de Carazinho (Figura 12).
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 20 - 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.

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
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Critérios

Observações
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 12 – Mapa da aptidão para possível implantação de aterro sanitário no território do município de Carazinho.
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2.2.4.3.4 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, haja vista que
as ações propostas neste PMSB visam melhorias e por vezes alterações na forma de prestação
dos serviços, deverá ser realizado acompanhamento continuado, iniciando juntamente com a
implantação do PMSB, dos custos referentes à prestação dos serviços.
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.

2.2.4.3.5 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.
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Com isto, é possível propor que a taxa de coleta de lixo do município de Carazinho, seja
calculada com base na geração de resíduos per capita, 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.
O valor da taxa a ser cobrada, poderá assumir o formato da Equação 4, sendo proposto
diferenciadamente para cada imóvel:
𝑇𝐴𝑋𝐴 = 𝑉𝑅 ∗ 𝐶𝐺𝐵 ∗ 𝐶𝑈𝐼
Equação 4 - Equação para cobrança da taxa sobre a prestação dos serviços de manejo dos RSU.

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) 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.
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2.2.4.3.6 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.

2.2.4.3.6.1 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 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. Salientando 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
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
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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:


Jogo 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
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.

2.2.4.3.6.2 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.
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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.
 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.
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 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.
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,
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normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras orientações
contidas neste Regulamento.

2.2.4.3.7 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
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.
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 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 21). 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 21 - 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.

 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.
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 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.

2.2.4.3.8 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.
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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.
 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.

2.2.4.3.9 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 3 R’s (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:
134

 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.
 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 pode necessitar também 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.

2.2.4.3.10 Critérios de escolha da área de disposição de resíduos inertes
Segundo a norma ABNT NBR 10004, 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, a 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 como Classe A.
De acordo com Art. 3º da Resolução CONAMA 307/20002, 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).
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
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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 15113 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 15113/2004, 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;
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.

2.2.4.3.11 Identificação de principais pontos de destinação irregular de
resíduos e possíveis soluções
Na etapa de diagnóstico foram identificados muitos pontos de disposição irregular de
resíduos, principalmente nos recursos hídricos, podendo ser caracterizados como áreas de risco
de poluição/contaminação.
Como medidas saneadoras, prevê-se nos Cenários Otimista e Ideal a realização de
campanhas de educação ambiental permanentes, conscientizando a população quanto ao destino
correto dos resíduos sólidos, assim como a divulgação dos serviços oferecidos pela Prefeitura
Municipal (serviço de poda), pontos de recolhimento de resíduos especiais, de empresas
particulares (resíduos da construção civil), a criação e implementação de um canal de ouvidoria
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para a comunicação de disposição irregular de resíduos sólidos e a implementação de
regulamentação municipal, a fim de penalizar os responsáveis quando possível identificá-los.

2.2.4.4 Cenários: objetivos,
programas e projetos

justificativas,

metas,

alternativas,

ações

Neste item são apresentadas as ações propostas para cada cenário elaborado para os
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do PMSB. Internamente aos cenários
são definidos objetivos, metas, ações e os responsáveis pela execução destas, com base nos
estudos preliminares, demandas e falhas identificadas no diagnóstico.
Em decorrência da necessidade de se projetar diferentes situações/alternativas da
prestação dos serviços ao longo dos horizontes de planejamento do PMSB (imediato, curto,
médio e longo prazo), foram elaborados três cenários com diferentes propostas de objetivos,
metas e ações e internamente a estes ainda foram segmentadas algumas ações especificamente
a três situações diferentes da prestação dos serviços:
1 – Execução de nova célula no aterro sanitário de Carazinho.
2 – Encaminhamento dos resíduos para município vizinho com aterro sanitário
licenciado.
3 – Concessão dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos, pós-coleta (triagem,
reciclagem, destino final, etc.).

2.2.4.4.1 Cenário Tendencial
No Cenário Tendencial o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos não
sofrerá nenhuma ampliação, serão realizadas apenas manutenções rotineiras ou ações de
contingência como, por exemplo, o encerramento da célula de disposição do aterro sanitário de
Carazinho, visto que a mesma atingiu sua capacidade máxima de armazenamento.
Consequentemente, em curto prazo os resíduos sólidos gerados serão enviados para disposição
em outro município com aterro devidamente licenciado.
Visto que neste cenário não se prevê sanar as deficiências do sistema de limpeza e
manejo de resíduos sólidos ao longo dos 20 anos, a coleta seletiva não sofrerá melhorias, a
disposição irregular de resíduos continuará, a usina de triagem continuará inativa, e os projetos
que atualmente estão em processo de análise não serão executados e, consequentemente, os
problemas tenderão a aumentar ao longo do tempo.
O Quadro 22 e o Quadro 23 apresentam o resumo do Cenário Tendencial para o Sistema
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos da área urbana e da área rural do município
de Carazinho, respectivamente.
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Quadro 22 - Cenário Tendencial do sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos da área urbana de Carazinho.
ÁREA URBANA

Atividades Analisadas

Objetivo

Limpeza Urbana

Limpeza das vias públicas da área
central do município.

CENÁRIO TENDENCIAL

Contêineres
Coleta Convencional
Destino Final

Justificativa

Acondicionamento dos RSU
gerados em parcela da área central
do município.
Atender 100% da área urbana do
município de Carazinho.
Disposição final ambientalmente
adequada dos RSU gerados no
município.

Realizar campanhas de coleta de
Logística reversa (resíduos
resíduos especiais em parceria com
especiais)
empresas privadas.
Campanhas de Educação
Ambiental

Catadores

Evitar a disposição inadequada de
resíduos eletroeletrônicos, resíduos
de poda, resíduos da construção
civil.
Realizar a triagem e
comercialização dos resíduos
recicláveis.

Meta

Ações

Manutenção do
sistema.

Ações de contingência quando
necessário (encerramento da
célula de disposição,
disposição dos resíduos em
outro aterro).

Curto Prazo (20162019)

Horizontes
Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

Evitar o acúmulo de resíduos, problemas
com drenagem e a proliferação de
vetores de doenças.
Evitar o mau cheiro, dispersão dos
resíduos, manter os passeios públicos
limpos.
Evitar a proliferação de vetores, mau
cheiro, etc.
Atender a legislação.
Destino final ambientalmente adequado
de pneus, pilhas, baterias,
eletroeletrônicos.
Visto que a disposição inadequada vem
ocorrendo no município.
Obter um retorno financeiro a partir da
venda dos resíduos.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

CENÁRIO
TENDENCIAL

Quadro 23 - Cenário Tendencial do sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos da área rural de Carazinho.
ÁREA RURAL
Atividades Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Ações

Coleta

Atender os distritos de Pinheiro
Marcado e São Bento.

-

Manutenção do
sistema.

Ações de contingência
quando necessário.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Curto Prazo (20162019)

Horizontes
Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

2.2.4.4.2 Cenário Otimista
No Cenário Otimista o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos passarão
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.
Para este cenário as projeções de atendimento dos serviços também foram segmentadas
em quatro horizontes: Imediato/Emergencial (2016-2018), Curto Prazo (2016-2019), Médio
Prazo (2020-2023) e Longo Prazo (2024-2025), sendo o horizonte imediato segmentado por
ano a fim de apresentar as ações previstas já em 2016.
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); a divulgação dos serviços oferecidos pela Prefeitura
Municipal, a fim de expandir o público alvo evitando a disposição incorreta de resíduos de
poda, construção civil, resíduos especiais, entre outros. Tendo como objetivo assegurar o
cumprimento, sugere-se a implementação de um regulamento municipal com o objetivo de
penalizar os responsáveis pela disposição incorreta dos resíduos sólidos, assim como por podas
irregulares.
A fim de universalizar o serviço de varrição, capina e roçada, é previsto para 2016 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. 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.
Já em 2018 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.
Conforme apresentado no diagnóstico, em 2015 era realizada a limpeza de parte do
Centro e Avenida Flores da Cunha, representando aproximadamente 18 km/dia. No entanto,
prevê-se o aumento de 16 km/dia, a fim de atender toda a área central da cidade e todas as
avenidas (Avenida Flores da Cunha, Avenida Pátria e Avenida São Bento), salientando que no
contrato já é previsto um adicional de 70 km/mês para a realização da limpeza pós feiras livres.
Já o serviço de capina e roçada atendia aproximadamente 11 km/mês; com o intuito de atender
todos os canteiros centrais e praças do município está prevista a ampliação do serviço para 27
km/mês.
Para o serviço de poda, é previsto no horizonte imediato, em 2016, 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
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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.
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 orgânico e 270 de seletivo, 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 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 de um veículo de reserva, 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
demais bairros. O Quadro 24 apresenta uma proposta para a realização da coleta de resíduo
orgânico e seletivo no município de Carazinho.
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Quadro 24 - Proposta para a coleta dos RSU de Carazinho.
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.

Quanto ao destino final dos RSU, a pedido da Prefeitura Municipal de Carazinho, são
apresentadas três alternativas técnicas. Tal necessidade foi verificada, pois a atual célula de
disposição de resíduos atingiu a sua capacidade máxima e a mesma 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;
 Destinar os resíduos sólidos domiciliares para outro município com aterro sanitário
devidamente licenciado; e
 Realizar a concessão da coleta e operação do aterro sanitário do município para a
iniciativa privada.

Salienta-se que até ser definida a gestão e/ou o destino final a ser adotado pelo
município, os RSU gerados no município deverão ser enviados para outro município com aterro
sanitário devidamente licenciado, uma vez que a atual célula de disposição do aterro sanitário
de Carazinho atingiu a sua capacidade máxima.
Nas duas primeiras 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 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.
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.
Já para a área rural, prevê-se a execução de todas as ações propostas no horizonte
imediato, uma vez que se trata 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 estudos deverão ser realizados a fim
de identificar a locação das lixeiras, assim como o número de lixeiras a serem instaladas.
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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, faz-se apresentado, o cenário otimista da área urbana e rural do município
de Carazinho, respectivamente (Quadro 25 e Quadro 26).
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Quadro 25 - Cenário Otimista para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área urbana de Carazinho.
ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Criação de um setor ou
departamento
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.

Atualmente não há
pessoas específicas
para trabalhar com
a gestão dos quatro
eixos do
saneamento e com
isto verificou-se
falhas na definição
das
responsabilidades.

Atualização do PGIRS.

A fim de
complementar
informações,
propor novos
objetivos, metas e
ações.

Meta

Cód.

Gerir de forma
adequada a prestação
dos serviços de
saneamento básico e os
contratos de
terceirização destes,
propondo melhorias
contínuas.

Atualizar o PGIRS a
cada quatro anos.

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Conscientização ambiental.

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Atualização
do PGIRS
em 2024,
2028 e 2032.

CO-01

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

CO-02

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

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%

CO-04
Evitar a disposição
incorreta de resíduos.

CO-05

CO-06

Realização de campanhas
permanentes de educação
ambiental, conscientizando
a população quanto ao
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).
Criação e implementação
de um canal de ouvidoria
para a comunicação de
disposição irregular de
resíduos sólidos.

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

Criação e implementação
de regulamentação
Prefeitura Municipal
municipal, a fim de
de Carazinho:
penalizar os responsáveis Departamento de Meio
quando possível identificáAmbiente
los.
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Estruturar o setor junto à
Secretaria de Meio
Ambiente, com uma equipe
multidisciplinar formada
por Engenheiro Civil,
Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Florestal e/ou
Biólogo.

CO-03

Foram
diagnosticados
pontos de
disposições
irregulares
(terrenos baldios,
canteiros centrais,
margens de rios).

Ações

Responsável pela
Ação

Criação e
Manutenção
Implementaç
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
ão.

-

Criação e
Implementaç
ão.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

CENÁRIO OTIMISTA

Reduzir a
disposição de
resíduos sólidos em
aterros.

Serviços de
Limpeza
Urbana

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
Prefeitura Municipal
incentivando a população
de Carazinho:
CO-07 para o consumo consciente,
Departamento de Meio
assim como a aplicação dos
Ambiente.
3 R´s (redução, reutilização,
reciclagem).

Reduzir a geração de
resíduos sólidos.

Conforme
levantado no
diagnóstico, em
2015, são limpos
em média 630
km/mês. Sugere-se
Ampliar a área de
a ampliação a fim Universalizar o serviço
atendimento do serviço de
de manter as vias
de varrição.
varrição.
públicas limpas,
evitando o acúmulo
de resíduos e
consequentemente
problemas com a
drenagem.
Conforme
apresentado no
diagnóstico, não é
realizada a
Implementar o controle
fiscalização do
Melhorar/assegurar a
e a fiscalização na
serviço de varrição,
qualidade do serviço de
prestação do serviço,
não possuindo
varrição.
tornando a execução
convicção da
mais eficiente.
efetivação do
serviço de varrição
e a qualidade do
serviço oferecido.
Conforme
levantado no
diagnóstico, em
2015 o serviço de
capina e roçada,
atendeu 11km/mês
da área urbana.
Ampliar a área de
Sugere-se a
Universalizar o serviço
atendimento dos serviços de
ampliação a fim de
de capina e roçada.
capina e roçada.
manter as vias
públicas limpas,
realizando a capina
e roçada a fim de
evitar a
proliferação de
vetores de doenças.

2016

2017

2018

-

100%

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%

CO-08

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

-

50%
Aumentar
para 865 km

CO-09

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

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

-

100%

CO-10

Elaborar e implementar
cronograma e rotas.

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

-

Ampliar o serviço de capina
e roçada para
aproximadamente 27 km, a
fim de atender praças e
CO-11
canteiros centrais
mensalmente. Atender toda
a área pavimentada
(aproximadamente 285 km)
2 vezes por ano.

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Curto Prazo
(2016-2019)

Alteração do contrato
(mantendo o sistema atual
previsto em contrato com a
adição das ações descritas
nos horizontes).
Aumentar o serviço de
varrição para 1.100km/mês,
a fim de atender o centro,
avenidas (Pátria, Flores da
Cunha e São Bento) e
praças diariamente.
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

-

Criação e
Manutenção
Implementaç
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
ão.

50%.
Aumentar
para 19 km

Atender toda
a área
pavimentada
100%
(aproximada
Aumentar
mente
para 27 km
285km) 2
vezes por
ano.

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Conforme
apresentado no
diagnóstico, em
2015 não era
realizada a
Implementar o controle
Melhorar/assegurar a
fiscalização do
e a fiscalização na
qualidade do serviço de
serviço de capina e
prestação do serviço,
capina e roçada.
roçada, não
tornando a execução
possuindo
mais eficiente.
convicção da
efetivação e a
qualidade do
serviço oferecido.
Conforme
diagnosticado em
2015, os resíduos
de capina e roçada
são enviados para o
aterro de RSU do
município. Porém,
Adequar a destinação
Dispor adequadamente os
os resíduos
final dos resíduos de
resíduos de capina e roçada.
provenientes da
capina e roçada.
capina e roçada
podem ser enviados
para o aterro de
poda do município,
visto que se trata de
resíduos orgânicos.
Foi diagnosticada a
realização de podas
irregulares no
município e a
disposição desses
resíduos em vias
públicas e terrenos Implementar o controle
Realizar o serviço de poda
baldios. Esta
e a fiscalização na
com periodicidade e
prática pode estar
prestação do serviço,
qualidade em toda a área
vinculada à
tornando a execução
urbana.
inexistência de
mais eficiente.
roteiro e frequência
para a execução
deste tipo de
serviço, devido à
deficiência de
equipamentos e

Ações

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

100%

100%

100%

CO-12

Contratação de um fiscal,
intensificando a
fiscalização da prestação do
serviço.

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

-

CO-13

Elaborar e implementar
cronograma e rotas.

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

-

CO-14

Capacitar os funcionários
responsáveis pelo serviço
de capina e roçada.

CO-15

Instruir e informar demais
envolvidos na atividade.

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

CO-17

CO-18

CO-19

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

Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.
Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
100%

100%

Criação e
Manutenção
Implementaç
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
ão.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Criação e
Implementaç
ão.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

-

Criação e
Manutenção
Implementaç
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
ão.

Criação e implementação
de regulamentação
Prefeitura Municipal
municipal, a fim de
de Carazinho:
penalizar os responsáveis Departamento de Meio
quando possível identificáAmbiente
los.
Criação e implementação
de um canal de ouvidoria
Prefeitura Municipal
para a comunicação de
de Carazinho:
corte e disposição irregular
Departamento a ser
de resíduos de poda, assim criado para gestão dos
como para a solicitação do 4 eixos de saneamento.
serviço.
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Responsável pela
Ação

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela
Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

mão de obra, visto
que o município
conta com apenas
três funcionários,
sendo possível
atender com
periodicidade
apenas as praças,
canteiros centrais e
solicitações da
população.

CO-20

CO-21

CENÁRIO OTIMISTA

CO-22

CO-23
Universalizar o serviço
de poda.
CO-24

CO-25
CO-26
CO-27
CO-28

Coleta
Seletiva

Ampliação da área de
atendimento da 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 atendimento e a
alocação dos
mesmos em pares.

CO-29
Universalização da
coleta seletiva.

CO-30

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.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Atender 100% da área
Secretaria Municipal
urbana.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Contratação de quatro
Prefeitura Municipal
funcionários.
de Carazinho: DEMA
Realização de treinamentos, Prefeitura Municipal
a fim de capacitar os
de Carazinho:
técnicos responsáveis pelo Departamento de Meio
serviço de poda.
Ambiente.
Aquisição de um caminhão
com cesto aéreo para a
Prefeitura Municipal
realização de podas em
de Carazinho: DEMA
árvores de grande porte.
OU terceirizar o serviço
Aquisição de um caminhão Prefeitura Municipal
estanque ou terceirizar
de Carazinho: DEMA
Aquisição de três
Prefeitura Municipal
motosserras ou terceirizar. de Carazinho: DEMA
Aquisição de duas
Prefeitura Municipal
motopodas ou terceirizar. de Carazinho: DEMA
Aquisição de um triturador Prefeitura Municipal
de resíduo orgânico.
de Carazinho: DEMA
Locação e/ou Aquisição de
245 contêineres para o
acondicionamento de
Prefeitura Municipal
resíduo seletivo e 145 para
de Carazinho:
o acondicionamento de
Secretaria Municipal
resíduo orgânico para
de Planejamento,
atendimento de toda a área
Urbanismo e Obras
do centro e Avenidas (São
Públicas
Bento, Pátria e Flores da
Cunha).
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Alocação dos contêineres
Secretaria Municipal
aos pares (resíduo orgânico
de Planejamento,
e resíduo seletivo).
Urbanismo e Obras
Públicas.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.

-

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Criação e
Manutenção
Implementaç
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
ão.

-

60%

Manter 60%

100%

100%

100%

-

50%

Manter 50%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

-

68%

Manter 68%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Conscientização da
população.

Melhorias na prestação de
serviço de coleta seletiva.

Justificativa
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.
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.

Conscientizar a
população sobre a
correta segregação dos
resíduos.

Tornar a execução do
serviço mais eficiente.

Ações

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

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

-

100%

100%

100%

100%

100%

CO-31

Aquisição de um caminhão
compactador com 25m3 de
capacidade.

CO-32

Estudo e elaboração de Lei
Municipal que regulamenta Prefeitura Municipal
a coleta seletiva porta a
de Carazinho:
porta, com prazo para
Departamento de Meio
adequação e multa para
Ambiente
infratores.

-

100%

100%

100%

100%

100%

CO-33

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
instruindo como deverá ser Prefeitura Municipal
realizada a segregação dos
de Carazinho:
resíduos nos domicílios, e o Departamento de Meio
correto acondicionamento
Ambiente.
dos mesmos nos
contêineres e lixeiras.

-

100%

100%

100%

100%

100%

CO-34

Definição e implementação
de rota e horário de coleta.

-

100%

100%

100%

100%

100%

CO-35

Comunicar a população
quanto aos horários de
coleta definidos.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CO-36

Fiscalização do serviço
prestado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

CO-37

Criação de um canal para
reclamações e sugestões.

-

100%

100%

100%

100%

100%
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Responsável pela
Ação

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria Municipal
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento a ser
criado para gestão dos
4 eixos de saneamento.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

CENÁRIO OTIMISTA

Logística
reversa
(resíduos
especiais)

Objetivo

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.

Como medida provisória os
resíduos domiciliares
deverão ser enviados para
outro município.

Justificativa

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

A célula de
disposição do
aterro sanitário de
Carazinho atingiu a
sua capacidade
máxima, e até ser
definido o destino
final dos resíduos
do município os
mesmos deverão
ser enviados para
outro município
com aterro
licenciado.

Meta

Cód.

Elaborar e implementar
campanhas permanentes de
conscientização do destino
correto de resíduos de
pilhas, baterias, lâmpadas,
Prefeitura Municipal
pneus, óleos lubrificantes,
de Carazinho:
CO-38
eletroeletrônicos,
Departamento de Meio
embalagens de agrotóxicos,
Ambiente.
entre outros que podem
estar inclusos dentro de
programas de logística
reversa.
Elaborar campanhas de
Prefeitura Municipal
divulgação dos programas
de Carazinho:
CO-39
de recolhimento de resíduos Departamento de Meio
especiais.
Ambiente.
OPÇÃO 01 – EXECUTAR NOVA CÉLULA

Atender todos os
geradores.

Dispor adequadamente
os RSU.

Disposição
Final
Encerrar a célula de
disposição.

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

A célula de
disposição do
Definição do destino final
aterro sanitário de
dos resíduos sólidos urbanos Carazinho atingiu a
de Carazinho.
sua capacidade e a
mesma será
encerrada.

Ações

Responsável pela
Ação

Regularizar o aterro
sanitário de Carazinho.

Determinar o local de
disposição final dos
RSU.

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.

CO-43

Sistema de drenagem das
águas superficiais.

CO-44

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

Análise dos estudos
referentes a avaliação da
Prefeitura Municipal
viabilidade técnica e
de Carazinho:
econômica de alternativas
Departamento a ser
de disposição final dos
criado para gestão dos
resíduos sólidos
4 eixos de saneamento.
domiciliares do município.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria Municipal
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

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

CENÁRIO OTIMISTA

O município não
possui um controle
da geração de
resíduos sólidos
devido à falta de
balança no aterro
sanitário. Desta
forma sugere-se a
instalação a fim de
realizar a pesagem
dos caminhões.

Meta

Cód.

CO-45
Regularizar o aterro
sanitário de Carazinho.

Executar uma nova célula
para disposição dos
resíduos domiciliares.

Operação do aterro
CO-46 sanitário de resíduos sólidos
de Carazinho.

CO-47
Controlar a geração de
resíduos sólidos do
município.

Instalação de balança.

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

Dispor os resíduos
domiciliares no aterro de
RSU do município.

CO-49

Impermeabilização do piso
em conformidade com a lei.

CO-50

Conserto da esteira.

Modernização e
CO-51
ampliação da estrutura
existente de triagem
Reduzir os custos
para melhoria do serviço
com a disposição
de segregação de
de resíduos sólidos,
CO-52
materiais recicláveis,
inserir os catadores
possibilitando a
no sistema de
implantação de novas
coleta seletiva.
associações/cooperativa
s e a inclusão social dos
CO-53
catadores.

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

Ações

Registrar a quantidade
de resíduos enviados
para reciclagem.

Conserto da prensa.
Estruturação de associações
e cooperativas de catadores,
objetivando a inserção de
catadores na triagem dos
resíduos da coleta seletiva.
Implantação de cursos de
capacitação visando a
sustentabilidade de
associações/cooperativa de
catadores.

CO-54

Reciclar 80% dos resíduos
recicláveis gerados no
município.

CO-55

Criação e implementação
de um inventário qualiquantitativo dos resíduos
enviados para reciclagem.
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Responsável pela
Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria da
Assistência Social

100%

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria da
Assistência Social

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

10%

15%

20%

40%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

Manutenção Manutenção. Manutenção. Manutenção.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

CENÁRIO OTIMISTA

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

Responsável pela
Ação

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
CO-56
Departamento a ser
criado para gestão dos
4 eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal
Elaboração de um cadastro
de Carazinho:
CO-57
de depósitos, sucateiros e
Departamento de Meio
indústrias recicladoras.
Ambiente.
OU - OPÇÃO 02 – ENVIAR OS RESÍDUOS PARA OUTRO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal
Definir o melhor
Elaboração de contrato
de Carazinho:
procedimento em
entre a Prefeitura Municipal
Dispor adequadamente
Secretaria Municipal
termos de
CO-58
de Carazinho e
os RSU.
de Planejamento,
qualidade e menor
responsáveis pelo aterro
Urbanismo e Obras
custo ao município.
sanitário.
Públicas e SEPLAN
Prefeitura Municipal
Impermeabilização do piso
de Carazinho:
CO-59
em conformidade com a lei. Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
CO-60
Conserto da esteira.
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
Modernização e
de Carazinho:
Conserto da prensa.
ampliação da estrutura CO-61
Secretaria de Obras e
existente de triagem
Serviços Urbanos.
Reduzir os custos
para melhoria do serviço
Enviar os resíduos
com a disposição
Estruturação de associações
de segregação de
Prefeitura Municipal
domiciliares para outro
de resíduos sólidos,
e cooperativas de catadores,
materiais recicláveis,
de Carazinho:
município.
inserir os catadores
CO-62
objetivando a inserção de
possibilitando a
Secretaria da
no sistema de
catadores na triagem dos
implantação de novas
Assistência Social
coleta seletiva.
resíduos da coleta seletiva.
associações/cooperativa
Implantação de cursos de
s e a inclusão social dos
Prefeitura Municipal
capacitação visando a
catadores.
de Carazinho:
CO-63
sustentabilidade de
Secretaria da
associações/cooperativa de
Assistência Social
catadores.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Reciclar 80% dos resíduos
Secretaria de Obras e
CO-64
recicláveis gerados no
Serviços
município.
Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente
Possuir dados
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
quanto ao volume
Registrar a quantidade
de Carazinho:
de um inventário qualide resíduos sólidos
de resíduos enviados
CO-65
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
enviados para
para reciclagem.
criado para gestão dos
enviados para reciclagem.
reciclagem.
4 eixos de saneamento.
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

10%

15%

20%

40%

80%

-

100%

100%

100%

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

CENÁRIO OTIMISTA

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

Responsável pela
Ação

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
CO-66
Departamento a ser
criado para gestão dos
4 eixos de saneamento.
Prefeitura Municipal
Elaboração de um cadastro
de Carazinho:
CO-67
de depósitos, sucateiros e
Departamento de Meio
indústrias recicladoras.
Ambiente.
Possuir dados
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
quanto ao volume
Registrar o volume de
de Carazinho:
de um inventário qualide resíduos sólidos resíduos destinados no CO-68
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
enviados para o
aterro.
criado para gestão dos
enviados para o aterro.
aterro sanitário.
4 eixos de saneamento.
OU – OPÇÃO 03 - TERCEIRIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS
Prefeitura Municipal
Abertura de edital para
Definir o melhor
Contratação de uma
CO-69
de Carazinho:
licitação.
procedimento em
empresa especializada
SEPLAN
termos de
para realizar o serviço
Prefeitura Municipal
qualidade e menor de coleta e operação do
Concessão a empresa
CO-70
de Carazinho:
custo ao município.
aterro sanitário.
vencedora.
SEPLAN
Realizar a concessão do
Garantir a
serviço de coleta e operação
disposição
Definir responsável pelo
do aterro sanitário.
ambientalmente
Prefeitura Municipal
controle das condicionantes
adequada dos
Implementar o controle
de Carazinho:
impostas no contrato, a fim
resíduos sólidos.
e a fiscalização dos
CO-71
Departamento a ser
de assegurar a qualidade do
Assegurar a
serviços prestados.
criado para gestão dos
serviço prestado pela
qualidade do
4 eixos de saneamento.
terceirizada.
serviço prestado
pela empresa.
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
de Carazinho:
de um inventário qualiCO-72
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
Possuir dados
criado para gestão dos
gerados.
quanto ao volume
4 eixos de saneamento.
Resíduos
Realizar levantamento dos
de resíduos de
Manter os registros de
de Serviços resíduos de serviços de saúde
Prefeitura Municipal
serviços de saúde
geração atualizados.
de Saúde
gerados no município.
Definir responsável pelo
de Carazinho:
gerados no
controle dos registros do
Departamento a ser
município.
CO-73
volume dos resíduos
criado para gestão dos
gerados.
quatro eixos de
saneamento.
Prefeitura Municipal
Desenvolver e implementar
de Carazinho:
CO-74
programas de educação
Resíduos
Realizar a
Departamento de Meio
Eliminar a disposição
ambiental.
Sólidos da
Acondicionar e dispor os
disposição correta
Ambiente.
incorreta dos resíduos
Construção RSCC de forma adequada.
dos resíduos da
da construção civil.
Divulgação dos serviços de
Civil
construção civil.
Empresas que prestam
CO-75
coleta de resíduos de
serviço.
construção e demolição.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Médio
Longo
Prazo
Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

-

-

-

-

-

-

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%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 26 - Cenário otimista para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área rural de Carazinho.
ÁREA RURAL
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

CENÁRIO OTIMISTA

Coleta
Seletiva

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%

2.2.4.4.3 Cenário Ideal
No Cenário Ideal estão previstas praticamente as mesmas ações apresentadas para o
Cenário Otimista, porém propondo, em alguns casos, ações que visam aplicação de tecnologias
mais caras e ainda pouco utilizadas no país. Além disso, a diferença no prazo ou horizonte
proposto para a concretização e/ou execução das mesmas, sendo que neste cenário prevê-se a
execução em horizontes mais curtos.
Exemplos de ações com aplicação de tecnologias diferentes para atendimento das
demandas do município, é a previsão de implantação de uma usina de compostagem, a
universalização da coleta seletiva através da instalação de contêineres em toda a área urbana do
município e a reciclagem de 100% dos resíduos recicláveis.
A Lei 12.305/2010 considera, em suas definições, a compostagem como uma forma de
destinação final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos e coloca como atribuição
do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a compostagem
dos resíduos sólidos orgânicos, além da articulação com agentes econômicos e sociais sobre
formas de utilização do composto produzido.
Contudo, a implantação de uma usina de compostagem foi prevista apenas neste cenário
levando-se em consideração a dificuldade que os municípios encontram para a implantação da
compostagem como uma forma de destinação ambientalmente adequada para os resíduos
sólidos, pois se trata de um destino que requer uma gestão técnica acurada, com monitoramento
constante e diversos problemas operacionais.
O mesmo pode ser considerado para a universalização da coleta seletiva através da
implantação de contêineres em toda a área urbana do município, visto que seriam necessários
aproximadamente 4.900 contêineres (levando em consideração a alocação de dois contêineres
por quadra) e mais três caminhões compactadores com 25m3 de capacidade. Isto torna esta
forma praticamente inexequível, apesar das vantagens, como por exemplo a facilidade de
manuseio para a coleta e a eliminação de odores indesejados, assim como a poluição visual e o
facilitado monitoramento do sistema.
Logo, neste cenário é prevista a solução de todas as deficiências diagnosticadas no
sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos de Carazinho, através da previsão de ações
ideais, mas que em alguns casos se tornam utópicas, por não estarem de acordo com as
condições econômico-financeiras do município ou por apresentarem dificuldades de
implantação/operação da técnica.
No Quadro 27 e no Quadro 28 são apresentadas as ações previstas no Cenário Ideal para
a área urbana e rural de Carazinho, respectivamente.
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Quadro 27 - Cenário Ideal para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área urbana de Carazinho.
ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO IDEAL

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Criação de um setor ou
departamento
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.

Atualmente não há
pessoas específicas
para trabalhar com a
gestão dos quatro
eixos do saneamento e
com isto verificou-se
falhas na definição das
responsabilidades.

Gerir de forma
adequada a
prestação dos
serviços de
saneamento
básico e os
contratos de
terceirização
destes, propondo
melhorias
contínuas.

Atualização do PGIRS.

A fim de
complementar
informações, propor
novos objetivos, metas
e ações.

Atualizar o
PGIRS a cada
quatro anos.

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Cód.

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

CI-02

CI-03

Conscientização
ambiental.

Foram diagnosticados
pontos de disposições
irregulares (terrenos
baldios, canteiros
centrais, margens de
rios).

Evitar a
disposição
incorreta de
resíduos.

Responsável pela
Ação

Ações

CI-04

CI-05

CI-06

Contratação de uma
empresa especializada para
a atualização do PGIRS ou
formação de uma equipe
técnica capacitada.
Realização de campanhas
de educação ambiental
permanentes,
conscientizando a
população quanto ao
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 terceirizadas
(resíduos da construção
civil)
Criação e implementação
de um canal de ouvidoria
para comunicações sobre
disposição irregular de
resíduos sólidos.
Criação e implementação
de regulamentação
municipal, a fim de
penalizar os responsáveis
quando possível de
identificá-los.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho: Setor
vinculado junto a
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

100%

100%

100%

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (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%

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

-

Criação e
Implementaçã Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
o.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente

-

Criação e
Implementaçã
o.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Reduzir a disposição
de resíduos sólidos em
aterros.

CENÁRIO IDEAL

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

Serviços de
Limpeza
Urbana

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
incentivando a população
Prefeitura Municipal
Reduzir a geração
para o consumo consciente,
de Carazinho:
de resíduos
CI-07
assim como a aplicação dos Departamento de Meio
sólidos.
3 R´s (não-geração,
Ambiente.
redução, reutilização,
reciclagem).
Alteração do contrato
(mantendo o sistema atual
previsto em contrato com a
adição das ações descritas
nos horizontes).
Aumentar o serviço de
Universalizar o
Prefeitura Municipal
varrição para 1.100km/mês,
serviço de
CI-08
de Carazinho e
a fim de atender o centro,
varrição.
empresa contratada.
avenidas (Pátria, Flores da
Cunha e São Bento) e
praças diariamente. Toda a
área pavimentada
(aproximadamente 285km)
2 vezes por ano.
Contratação de 01 fiscal,
Prefeitura Municipal
intensificando a
de Carazinho:
CI-09
Implementar o
fiscalização da prestação do Secretaria de Obras e
controle e a
serviço.
Serviços Urbanos.
fiscalização na
prestação do
serviço, tornando
Prefeitura Municipal
Elaborar e implementar
a execução mais CI-10
de Carazinho e
cronograma e rotas.
eficiente.
empresa contratada.

Conforme apresentado
no diagnóstico, em
2015, não era realizada
a fiscalização do
Melhorar/assegurar a
serviço de varrição,
qualidade do serviço de
não possuindo
varrição.
convicção da
efetivação do serviço
de varrição e a
qualidade do serviço
oferecido.
Conforme levantado
no diagnóstico, em
2015, o serviço de
Ampliar o serviço de capina
capina e roçada,
e roçada para
atendeu 11km/mês da
aproximadamente 27km, a
Ampliar a área de
área urbana. Sugere-se Universalizar o
fim de atender praças e
atendimento dos serviços a ampliação a fim de serviço de capina CI-11
canteiros centrais
de capina e roçada.
manter as vias
e roçada.
mensalmente. Atender toda
públicas limpas,
a área pavimentada
realizando a capina e
(aproximadamente 285km)
roçada a fim de evitar
2 vezes por ano.
a proliferação de
vetores de doenças.
Conforme apresentado
Implementar o
Contratação de 01 fiscal,
Melhorar/assegurar a
no diagnóstico, em
controle e a
intensificando a
qualidade do serviço de
CI-12
2015 não era realizado
fiscalização na
fiscalização da prestação do
capina e roçada.
a fiscalização do
prestação do
serviço.
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

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

2016

2017

2018

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Criação e
Implementaçã Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
o.

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.

-

100%

100%

100%

100%

100%

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

-

100%

100%

100%

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

CENÁRIO IDEAL

2016
serviço de capina e
serviço, tornando
roçada, não possuindo a execução mais
convicção da
eficiente.
efetivação e a
qualidade do serviço
oferecido.
Conforme
diagnosticado em
2015, os resíduos de
capina e roçada são
enviados para o aterro
Adequar a
Dispor adequadamente os de RSU do município.
destinação final
resíduos de capina e
Porém os resíduos
dos resíduos de
roçada.
provenientes da capina
capina e roçada.
e roçada podem ser
enviados para o aterro
de poda do município,
visto que se trata de
resíduos orgânicos.
Foi diagnosticada a
realização de podas
irregulares no
município e
consequentemente a
disposição desses
resíduos em vias
públicas e terrenos
baldios. Esta prática
pode estar vinculada a
inexistência de roteiro
Realizar o serviço de poda
e frequência para a
com periodicidade e
execução deste tipo de
qualidade em toda a área
serviço, devido a
urbana.
deficiência de
equipamentos e mão
de obra, visto que o
município conta com
apenas três
funcionários, sendo
possível atender com
periodicidade apenas
as praças, canteiros
centrais e solicitações
da população.

CI-13

Elaborar e implementar
cronograma e rotas.

CI-14

Capacitar os funcionários
responsáveis pelo serviço
de capina e roçada.

CI-15

Instruir e informar demais
envolvidos na atividade.

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

CI-17

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

Prefeitura Municipal
de Carazinho e
empresa contratada.
Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.
Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.
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2018

Criação e
Implementaçã Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
o.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

Empresa terceirizada
responsável pelo
serviço.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

Criação e
Implementaçã
o.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

-

Criação e
Implementaçã Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
o.

-

Criação e
Implementaçã Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.
o.

Criação e implementação
de regulamentação
Prefeitura Municipal
municipal, a fim de
de Carazinho:
CI-18
penalizar os responsáveis Departamento de Meio
quando possível de
Ambiente
identificá-los.
Implementar o
Criação e implementação
controle e a
de um canal de ouvidoria
Prefeitura Municipal
fiscalização na
para a comunicação de
de Carazinho:
prestação do
CI-19 disposição e corte irregular
Departamento a ser
serviço, tornando
de resíduos de poda, assim criado para gestão dos
a execução mais
como para a solicitação do 4 eixos de saneamento.
eficiente.
serviço.
Criação de um ecoponto
junto à Secretaria de Obras
para a disposição de
Prefeitura Municipal
resíduos provenientes de
de Carazinho:
CI-20 pequenas podas de jardins
Secretaria de Obras e
em contêineres metálicos
Serviços Urbanos.
para posterior destinação
dos resíduos no aterro de
poda.

‘

-

2017

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

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

CI-21

CI-22

CENÁRIO IDEAL

CI-23

Universalizar o
serviço de poda.

CI-24

CI-25

CI-26

CI-27

Responsável pela
Ação

Ações

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Contratação de quatro
Secretaria Municipal
funcionários.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Realização de treinamentos, Prefeitura Municipal
a fim de capacitar os
de Carazinho:
técnicos responsáveis pelo Departamento de Meio
serviço de poda.
Ambiente.
Prefeitura Municipal
Aquisição de um caminhão
de Carazinho:
com cesto aéreo para a
Secretaria Municipal
realização de podas em
de Planejamento,
árvores de grande porte.
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Aquisição de 01 caminhão
Secretaria Municipal
estanque.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Aquisição de 03
Secretaria Municipal
motosserras.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria Municipal
Aquisição de 02 motopoda.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Aquisição de um triturador Secretaria Municipal
de resíduo orgânico.
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas
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Imediato/Emergenciais (2016-2018)

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

2016

2017

2018

-

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%

100%

100%

100%

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

CENÁRIO IDEAL

Ampliação da área de
atendimento da coleta
seletiva.

Coleta
Seletiva

Atender toda a área
urbana com o sistema
Universalização
de coleta seletiva
da coleta seletiva.
através da implantação
de contêineres.

Aquisição de 2.450
contêineres para o
acondicionamento de
resíduo seletivo e 2.350
CI-28 para o acondicionamento de
resíduo orgânico para
atendimento de toda a área
urbana do município de
Carazinho.

Alocação dos contêineres
CI-29 em pares (resíduo orgânico
e resíduo seletivo).

CI-30

Aquisição de dois
caminhões compactadores
com 25m3 de capacidade.

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

Foi diagnosticado que
Campanhas de educação
a falta de
ambiental permanentes,
conscientização da
Conscientizar a
instruindo como deverá ser Prefeitura Municipal
população quanto ao
Conscientização da
população sobre a
realizada a segregação dos
de Carazinho:
funcionamento da
CI-31
população.
correta segregação
resíduos nos domicílios, e o Departamento de Meio
coleta seletiva acarreta
dos resíduos.
correto acondicionamento
Ambiente.
no acondicionamento
dos mesmos nos
incorreto dos resíduos
contêineres e lixeiras.
nos contêineres.
Prefeitura Municipal
Devido à falta de um
Definição e implementação
CI-32
de Carazinho e
roteiro para a coleta,
de rota e horário de coleta.
empresa contratada.
foi diagnosticado a
Tornar a execução
Melhorias na prestação de
sobreposição de rota
do serviço mais
Prefeitura Municipal
serviço de coleta seletiva.
Comunicar a população
ocasionando maiores
eficiente.
de Carazinho:
CI-33
quanto aos horários de
custos, ausência de
Departamento de Meio
coleta definidos.
horário fixo e
Ambiente
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-

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

2017
2018
Aquisição de
245
contêineres
para o
Aquisição de Aquisição de Aquisição de
acondicionam
330
625
1250
ento de
contêineres contêineres
contêineres
resíduo
de resíduo
de resíduo
de resíduo
seletivo e 145
seletivo e
seletivo e
seletivo e
para o
330
625
1250
acondicionam
contêineres contêineres
contêineres
ento de
de resíduo
de resíduo
de resíduo
resíduo
orgânico, a
orgânico, a
orgânico, a
orgânico para
fim de
fim de
fim de
atendimento
atender 25% atender 50%
atender
de toda a área
da área
da área
100% da área
do centro e
urbana.
urbana.
urbana.
Avenidas (São
Bento, Pátria e
Flores da
Cunha).

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%

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

2017

2018

Fiscalização do serviço
prestado.

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Criação de um canal para
reclamações e sugestões.

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

-

100%

100%

100%

100%

100%

Elaborar e implementar
campanhas permanentes de
conscientização do destino
correto de resíduos de
pilhas, baterias, lâmpadas,
Prefeitura Municipal
pneus, óleos lubrificantes,
de Carazinho:
CI-36
eletroeletrônicos,
Departamento de Meio
embalagens de agrotóxicos,
Ambiente.
entre outros que podem
estar inclusos dentro de
programas de logística
reversa.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elaborar campanhas de
Prefeitura Municipal
divulgação dos programas
de Carazinho:
CI-37
de recolhimento de resíduos Departamento de Meio
especiais.
Ambiente.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

CI-34

CENÁRIO IDEAL

CI-35

Logística
reversa
(resíduos
especiais)

Definição de áreas
favoráveis para
Compostage
implantação de uma usina
m
de compostagem no
município.

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

Reduzir o volume de
resíduos sólidos em
aterros.

Atender todos os
geradores.

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

2016
possíveis falhas na
coleta dos resíduos.

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 demais
empresas.

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

CI-38

Elaboração de estudos
sobre área favorável,
avaliação da viabilidade
técnica e econômica de
implantação de usina de
compostagem.

CI-39

Definição e operação de
uma usina de
compostagem.

Implementar
sistema de
compostagem no
município.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente e Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente e Secretaria
Municipal de
Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

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

2016

2017

2018

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

OPÇÃO 1 - EXECUTAR NOVA CÉLULA
Visto que a célula de
disposição do aterro
sanitário de Carazinho
atingiu a sua
Como medida provisória capacidade máxima, e
Dispor
os resíduos domiciliares
até ser definido o
adequadamente os CI-40
deverão ser enviados para
destino final dos
RSU.
outro município.
resíduos do município
os mesmos deverão ser
enviados para outro
município com aterro
licenciado.

CENÁRIO IDEAL

CI-41

Encerrar a célula de
disposição.

A atual célula de
Regularizar o
disposição já atingiu a
aterro sanitário de CI-42
sua capacidade de
Carazinho.
armazenamento.

Disposição
Final

CI-43

Visto que a célula de
disposição do aterro
Definição do destino final
Determinar o local
sanitário de Carazinho
dos resíduos sólidos
de disposição final CI-44
atingiu a sua
urbanos de Carazinho.
dos RSU.
capacidade e a mesma
será encerrada.

Enviar os RSU para outro
aterro devidamente
licenciado.

Solucionar problemas com
vazamento de chorume.

Cobertura final.

Sistema de drenagem das
águas superficiais.
Análise dos estudos
referentes à avaliação da
viabilidade técnica e
econômica de alternativas
de disposição final dos
resíduos sólidos
domiciliares do município.

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

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

OPÇÃO 1 - EXECUTAR NOVA CÉLULA

Dispor os resíduos
domiciliares no aterro de
RSU do município.

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.

CI-45

Executar uma nova célula
para disposição dos
resíduos domiciliares.

CI-46

Operação do aterro
sanitário de resíduos
sólidos de Carazinho.

CI-47

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

Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

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

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Contratação de um
CI-48 funcionário para registrar as
pesagens.

CENÁRIO IDEAL

Impermeabilização do piso
CI-49
em conformidade com a lei.

CI-50
Conserto da esteira.
Modernização e
ampliação da
estrutura existente
de triagem para
CI-51
Conserto da prensa.
melhoria do
Reduzir os custos com
serviço de
a disposição de
segregação de
Estruturação de associações
resíduos sólidos,
materiais
e cooperativas de catadores,
inserir os catadores no
recicláveis,
CI-52 objetivando a inserção de
sistema de coleta
possibilitando a
catadores na triagem dos
seletiva.
implantação de
resíduos da coleta seletiva.
novas
Implantação de cursos de
associações/coope
capacitação visando a
rativas e a
CI-53
sustentabilidade de
inclusão social
associações/cooperativa de
dos catadores.
catadores.
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Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)

2016

2017

2018

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria da
Assistência Social

-

100%

-

-

-

-

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria da
Assistência Social

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

20%

30%

40%

80%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

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

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Reciclar 100% dos resíduos
Secretaria de Obras e
CI-54
recicláveis gerados no
Serviços
município.
Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
de Carazinho:
de um inventário qualiCI-55
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
criado para gestão dos
enviados para reciclagem.
4 eixos de saneamento.
Definir responsável pelo
Prefeitura Municipal
Possuir dados quanto
Registrar a
controle dos registros do
de Carazinho:
ao volume de resíduos
quantidade de
CI-56 volume dos resíduos que
Departamento a ser
sólidos enviados para resíduos enviados
são enviados para
criado para gestão dos
reciclagem.
para reciclagem.
reciclagem.
4 eixos de saneamento.
Elaboração de um cadastro
CI-57 de depósitos, sucateiros e
indústrias recicladoras.

Imediato/Emergenciais (2016-2018)

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

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

2017

2018

-

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%

-

20%

30%

40%

80%

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

OPÇÃO 2 - ENVIAR PARA OUTRO MUNICÍPIO
Definir o melhor
Elaboração de contrato
procedimento em
Dispor
entre a Prefeitura Municipal
termos de qualidade e adequadamente os CI-58
de Carazinho e
menor custo ao
RSU.
responsáveis pelo aterro
município.
sanitário.

CENÁRIO IDEAL

CI-59

Enviar os resíduos
domiciliares para outro
município.

Impermeabilização do piso
em conformidade com a lei.

CI-60
Conserto da esteira.
Modernização e
ampliação da
estrutura existente
de triagem para
CI-61
Conserto da prensa.
melhoria do
Reduzir os custos com
serviço de
a disposição de
segregação de
Estruturação de associações
resíduos sólidos,
materiais
e cooperativas de catadores,
inserir os catadores no
recicláveis,
CI-62 objetivando à inserção de
sistema de coleta
possibilitando a
catadores na triagem dos
seletiva.
implantação de
resíduos da coleta seletiva.
novas
Implantação de cursos de
associações/coope
capacitação visando a
rativas e a
CI-63
sustentabilidade de
inclusão social
associações/cooperativa de
dos catadores.
catadores.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria Municipal
de Planejamento,
Urbanismo e Obras
Públicas e SEPLAN
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.
Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Secretaria de Obras e
Serviços Urbanos.

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Reciclar 100% dos resíduos
Secretaria de Obras e
CI-64
recicláveis gerados no
Serviços
município.
Urbanos/Departamento
de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal
Criação e implementação
de Carazinho:
de um inventário qualiCI-65
Departamento a ser
quantitativo dos resíduos
criado para gestão dos
Possuir dados quanto
Registrar a
enviados para reciclagem.
4 eixos de saneamento.
ao volume de resíduos
quantidade de
sólidos enviados para resíduos enviados
Definir responsável pelo
Prefeitura Municipal
reciclagem.
para reciclagem.
controle dos registros do
de Carazinho:
CI-66 volume dos resíduos que
Departamento a ser
são enviados para
criado para gestão dos
reciclagem.
4 eixos de saneamento.
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ÁREA URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Responsável pela
Ação

Ações

Elaboração de um cadastro
CI-67 de depósitos, sucateiros e
indústrias recicladoras.

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

Registrar o
volume de
resíduos
destinados no
aterro.

CI-68

Criação e implementação
de um inventário qualiquantitativo dos resíduos
enviados para o aterro.

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Prefeitura Municipal
de Carazinho:
Departamento de Meio
Ambiente.

100%

-

-

-

-

-

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

CENÁRIO IDEAL

OPÇÃO 3 – TERCERIZAÇÃO -CONCESSÃO
Contratação de
Prefeitura Municipal
Abertura de edital para
Definir o melhor
uma empresa
CI-69
de Carazinho:
licitação.
procedimento em
especializada para
SEPLAN
termos de qualidade e realizar o serviço
Prefeitura Municipal
menor custo ao
de coleta e
Concessão a empresa
Realizar a concessão do
CI-70
de Carazinho:
município.
operação do aterro
vencedora.
serviço de coleta e
SEPLAN
sanitário.
operação do aterro
Garantir a disposição
Definir responsável pelo
sanitário.
Implementar o
Prefeitura Municipal
ambientalmente
controle das condicionantes
controle e a
de Carazinho:
adequada dos resíduos
impostas no contrato, a fim
fiscalização dos CI-71
Departamento a ser
sólidos. Assegurar a
de assegurar a qualidade do
serviços
criado para gestão dos
qualidade do serviço
serviço prestado pela
prestados.
4 eixos de saneamento.
prestado pela empresa.
terceirizada.
Criação e implementação
de um inventário qualiCI-72
Prefeitura Municipal
quantitativo dos resíduos
Realizar levantamento dos Possuir dados quanto
Manter os
Resíduos de
de Carazinho:
gerados.
resíduos de serviços de ao volume de resíduos
registros de
Serviços de
Departamento a ser
saúde gerados no
de serviços de saúde
geração
Definir responsável pelo
Saúde
criado para gestão dos
município.
gerados no município.
atualizados.
controle dos registros do
4 eixos de saneamento.
CI-73
volume dos resíduos
gerados.
Prefeitura Municipal
Desenvolver e implementar
de Carazinho:
Eliminar a
CI-74
programas de educação
Resíduos
Foi diagnosticada a
Departamento de Meio
Realizar a disposição
disposição
ambiental.
Sólidos da
disposição de RSCC
Ambiente.
correta dos resíduos da
incorreta dos
Construção
em contêineres e
construção civil.
resíduos da
Divulgação dos serviços de
Civil
terrenos baldios.
Empresas que prestam
construção civil. CI-75
coleta de resíduos de
serviço
construção e demolição.

Fonte: PMSB de Carazinho, (2015).
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Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (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%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 28- Cenário ideal para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos da área rural de Carazinho.
ÁREA RURAL
Atividades
Analisadas

CENÁRIO IDEAL

Coleta
Seletiva

Objetivo

Justificativa

Foi diagnosticado que apenas
São Bento e Pinheiro
Ampliar a coleta Marcado são atendidos com
dos resíduos
a coleta de resíduos. Desta
sólidos
forma tem-se como objetivo
domiciliares.
atender as demais
comunidades da área rural do
município.

Meta

Cód.

Ações

Responsável pela Ação

CI-76

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

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

CI-77
Universalização
do serviço de
coleta.
CI-78

CI-79

Reduzir o volume
Os moradores se queixaram
de resíduos
do mau cheiro nas lixeiras,
orgânicos nas
Evitar o acúmulo
desta forma sugere-se a
Disposição
lixeiras e
de resíduos
realização de compostagem a
Final
consequentemente
orgânicos.
fim de evitar o acúmulo de
o mau cheiro e a
resíduos orgânicos nas
proliferação de
lixeiras.
vetores.

Logística
reversa

Realizar
campanhas
referentes a
logística reversa
de pneus, pilhas,
baterias e
eletroeletrônicos
nas comunidades
do interior.

A logística reversa é
realizada apenas na área
urbana do município, desta
forma muitos moradores da
área rural não têm
conhecimento da realização
das campanhas de
recolhimento desses
resíduos. Com o intuito de
evitar a queima e a
disposição irregular sugerese a realização de campanhas
nas comunidades.

CI-80

CI-81
Atender todos os
geradores.

CI-82

-

Criação e
Manutenção Manutenção. Manutenção. Manutenção.
Implementação.

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Municipal de
Planejamento, Urbanismo
e Obras Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Definição de rotas e
Municipal de
horários de coleta.
Planejamento, Urbanismo
e Obras Públicas
Prefeitura Municipal de
Carazinho: Secretaria
Divulgação dos horários de
Municipal de
coleta.
Planejamento, Urbanismo
e Obras Públicas

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Campanhas de educação
ambiental permanentes,
instruindo os moradores a
realizar compostagem nas
suas propriedades.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

Prefeitura Municipal de
Carazinho: Departamento
de Meio Ambiente.

Elaborar campanhas de
conscientização do destino
correto de resíduos de
pilhas, baterias, lâmpadas,
pneus, óleos lubrificantes,
Prefeitura Municipal de
eletroeletrônicos,
Carazinho: Departamento
embalagens de agrotóxicos,
de Meio Ambiente.
entre outros que podem
estar inclusos dentro de
programas de logística
reversa.
Elaborar campanhas de
Prefeitura Municipal de
divulgação dos programas
Carazinho: Departamento
de recolhimento de
de Meio Ambiente.
resíduos especiais.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Horizontes
Curto
Médio
Longo
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Prazo
Prazo
Prazo
2016
2017
2018
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)

Manutenção. Manutenção. Manutenção. Manutenção.

2.2.5 Sistema de drenagem e manejo das águas pluviais
2.2.5.1 Principais conclusões sobre a prestação do serviço
Este prognóstico de alternativas para os sistemas de drenagem urbana de Carazinho foi
elaborado através do estudo da situação atual dos sistemas (micro e macro), levando em conta
também o crescimento populacional e as demandas futuras para um horizonte de 20 anos.
É importante rever, resumidamente, as principais falhas, demandas e deficiências da
prestação dos serviços de manejo das águas pluviais, ou seja, de drenagem, principalmente
urbana. No Quadro 29, estão apresentados os problemas identificados no município de
Carazinho no que tange à drenagem urbana e o manejo de águas pluviais, apontados no
diagnóstico deste PMSB.

MICRODRE
NAGEM

MACRODRENAGEM

Quadro 29 - Síntese dos problemas/falhas identificados no sistema de drenagem urbana de
Carazinho.
Sistema
Falhas/Problemas Identificados
ÁREA URBANA
Invasões em áreas ribeirinhas.
Acúmulo de resíduos sólidos (lixo) em rios e arroios do município.
Erosões acentuadas em margens dos rios e córregos.
Falta de diretrizes/orientações técnicas para destinação adequada das águas
pluviais.
Desconhecimento das características hidrológicas do município.
Regiões com riscos de inundação:
Bairros Hípica/Lindóia (nas proximidades da Av. São Bento e Ruas Carlos
Lang e Morais Fassini – próximos à pequena linha de água);
Bairro Floresta (nas proximidades das ruas Cuiabá, Itaqui e Arthur J.
Arnold);
Bairro Sommer (nas proximidades das Ruas Barão de Antonina, Dona Júlia
e Pedro Bortoli);
Bairro Medianeira (nas proximidades das Ruas 15 de Novembro, Alexandre
Motta e Bernardo Paz);
Bairro Esperança (nas proximidades das ruas José Soares, Alfredo Oliveira e
Casemiro da Luz);
Santa Terezinha, São Jorge e São Miguel (todas as áreas próximas a arroios
e rios); Alexandre Motta e Bernardo Paz;
Bairro Fábio (nas proximidades da Rua Dinartes da Costa e Senador Salgado
Filho);
Bairro Glória (nas proximidades da Rua Paissandú e Benjamin Constant);
Bairro Dileta (nas proximidades das ruas Honorato F,P., Pedro Jugles e
Belamino).
Falta de informação/cadastro da rede de microdrenagem (posição, extensão,
diâmetro, etc.).
Falta de padrão técnico executivo para os elementos coletores (bocas de
lobo, caixas de inspeção, etc.).
Falta de padrão técnico para locação dos elementos coletores tanto na
distância ao meio fio, quanto na distância de esquinas.
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Sistema

Falhas/Problemas Identificados
ÁREA URBANA
Contaminação de rede de microdrenagem com esgoto sanitário (ligações
clandestinas).
Falta de manutenção de elementos coletores (bocas de lobo obstruídas).
Falta de drenagem instalada (ruas sem pavimentação).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Adicionalmente, como fonte norteadora para possíveis investimentos emergenciais,
apresenta-se no Quadro 30 os principais problemas identificados para micro e para
macrodrenagem – inseridos em suas bacias, sub bacias e micro bacias - do município de
Carazinho. Ressalta-se que este quadro tem apenas a função indicativa, visto que, como
apresentado no diagnóstico deste plano de saneamento, não há dados técnicos disponíveis para
definição de prioridades. Desta forma, adota-se como critério de decisão para investimento a
existência de problemas relatados pela sociedade - a partir das audiências públicas e meios de
comunicação disponibilizados e nos pontos identificados no diagnóstico.
É necessário ressaltar que para todos os pontos indicados no Quadro 30 são necessários
estudos técnicos que permitam definir os parâmetros de projeto (vazões, área de contribuição,
etc.) para a resolução definitiva dos problemas indicados.
De maneira a facilitar o entendimento, apresentam-se nas Figura 13 até Figura 20 a
locação, em mapas, dos pontos em que foram identificados problemas na macrodrenagem do
município de Carazinho. Os pontos foram agrupados por microbacias para fins de apresentação
dos mapas.
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Quadro 30 - Principais pontos com problemas identificados para micro e para macro drenagem – inseridos em suas bacias, sub bacias e micro bacias - do
município de Carazinho
ID

1

2

SUB BACIAS

Sub Bacia Arroio Carazinho
(Ur I)

Sub Bacia Arroio Carazinho (Ur I)

MICRO BACIAS

Micro - A (Micro Dinarte da Costa)

Micro - D (Micro Sanga da Hípica)

PONTOS COM
PRIORIDADE DE
ÁREA (km²)
INVESTIMENTO EM
REDIMENSIONAMENTO
P01
Rua Dinarte da Costa –
Bairro Fábio
0,86

0,50

Sub Bacia Arroio Carazinho (Ur I)

Micro - H (Micro Sanga do Hospital)

1,01

4

Sub Bacia Arroio Carazinho (Ur I)

Micro - N (Micro Arroio Carazinho)

2,55
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Necessidade de redimensionamento de microdrenagem
superficial.

P02
Rua Paissandú e Mal.
Hermes – Bairro Glória

Necessidade de redimensionamento do canal
(macrodrenagem), porém, este passa por baixo de
casas. Dessa forma, considera-se um ponto de menor
prioridade, pois necessitaria o deslocamento dos
moradores para outros locais.

P03
Proximidades da Av. São
Bento, Ruas Carlos Lang e
Morais Fassini – Bairro
Hípica/Lindóia (próximos à
pequena linha d’água)

Canal fechado deve ser redimensionado em função do
estrangulamento da vazão que ocorre no local
(macrodrenagem).

Deve-se realizar manutenção e limpeza da
microdrenagem superficial, e implantação de novos
elementos de drenagem (bocas-de-lobo).
Necessário redimensionamento de canal fechado
P05
Rua Honorato F.P. – Bairro
(macrodrenagem), além de tratamento das laterais dos
Dileta
canais abertos e sua proteção.
Redimensionamento do canal fechado
P06
(macrodrenagem) e dimensionamento de um sistema de
Ruas Dona Júlia e Barão de
microdrenagem no final da Rua Barão de Antonina,
Antonina – Bairro Sommer
com implementação de pavimentação e bocas-de-lobo.
Redimensionamento de canal fechado
P07
Ruas Pedro Vargas e Barão
(macrodrenagem) e de microdrenagem superficial são
do Triunfo
necessários.
Encontra-se em uma região baixa, formando bacias de
P08
acúmulo de água. Necessita redimensionamento de
Ruas Dona Júlia e Alexandre
microdrenagem superficial e de canal fechado
Motta
(macrodrenagem).

P04
Rua Cuiabá – Bairro Floresta
3

RESULTADOS DA ANÁLISE

ID

SUB BACIAS

MICRO BACIAS

5

Sub Bacia Arroio Divisa (Ur II)

Micro - A (Micro Arroio Divisa)

PONTOS COM
PRIORIDADE DE
ÁREA (km²)
INVESTIMENTO EM
REDIMENSIONAMENTO
P09
Ruas Cristóvão Colombo,
1,03
Santa Catarina e Condé de
Porto Alegre

6

Sub Bacia Passo da Areia
(AJ II)

Micro - A (Micro Arroio Passo da Areia)

1,87

7

Sub Bacia Passo da Areia
(AJ II)

Micro - C (Micro Arroio Passo da Areia)

0,93

8

Sub Bacia Oriental (AJ IV)

Micro - F (Micro Sanga do Juvenato)

1,04

9

Sub Bacia do Aquático (AJ V)

Micro - C (Micro Sanga Frigorífico)

0,28

10

Sub Bacia do Aquático (AJ V)

Micro - D (Micro Sanga Candinha)

0,75

11

Sub Bacia Ouro Preto (AJ VI)

Micro - A (Micro Sanga Ouro Preto)

1,38

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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P10
Bairro São José (próximo do
arroio)
P11
Bairro Santa Terezinha
(próximo do arroio)
P12
Av. Flores da Cunha
(próximo à Delegacia da
Polícia Federal)
P13
Rua Felipe Camarão – Bairro
Medianeira
P14
Ruas Bernardo Paz e
Saldanha Marinho
P15
Rua Alexandre Motta
P16
Rua Antônio Casemiro Luz –
Bairro Esperança

RESULTADOS DA ANÁLISE

Necessário realizar limpeza e proteção dos canais
abertos e verificar pontos em que o canal está fechado
(macrodrenagem).
Necessita de redimensionamento de canal fechado
(macrodrenagem) e proteção de trechos de canal aberto
para evitar erosão, e redimensionamento de
microdrenagem, a qual apresenta problemas devido à
falta de pavimentação.
Redimensionamento de canal fechado
(macrodrenagem), considerando que existe contribuição
dupla no ponto.
Necessidade de redimensionamento de microdrenagem
superficial.
Canal fechado necessita redimensionamento
(macrodrenagem).
Necessidade de redimensionamento de canal fechado
(macrodrenagem) e de microdrenagem superficial.
Redimensionar canal fechado (macrodrenagem) e
verificar sua continuidade no canal aberto (ponte).
Necessidade de redimensionamento de microdrenagem
superficial.

Figura 13 – Mapa de localização do ponto 02 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Carazinho Ur I – Micro Bacia - A (Micro Dinarte da Costa).
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Figura 14 - Mapa de localização do ponto 03 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Carazinho Ur I – Micro - D (Micro Sanga da Hípica).
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Figura 15 - Mapa de localização do ponto 05 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Carazinho Ur I – Micro - H (Micro Sanga do Hospital).
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Figura 16 - Mapa de localização dos P06, P07 e P08 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Carazinho Ur I – Micro - N (Micro Arroio Carazinho)
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Figura 17 - Mapa de localização dos P09 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Divisa Ur II – Micro - A (Micro Arroio Divisa).
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Figura 18 - Mapa de localização dos P10 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Passo da Areia AJ II – Micro - A (Micro A Passo da Areia).
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Figura 19 - Mapa de localização dos P11 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Passo da Areia AJ II – Micro - A (Micro C Passo da Areia).
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Figura 20 - Mapa de localização dos P13, P14, P15 com problemas na macrodrenagem na Sub Bacia do Arroio Aquático AJ V – Micro - C (Micro Sanga Frigorífico) e
Micro - D (Micro Sanga Candinha).

177

De maneira geral o município possui poucos problemas relacionados às inundações e
alagamentos em área urbana, muito disto em decorrência da localização de Carazinho,
estabelecido em região topograficamente elevada, reconhecida como divisor de duas
importantes bacias do estado do Rio Grande do Sul (Bacia do Rio da Várzea e Bacia do Alto
Jacuí). Porém, alguns problemas foram identificados, principalmente em decorrência da
ocupação inadequada de áreas ribeirinhas (resultante de invasões e/ou urbanização não
controlada); de regiões baixas topograficamente, de falta de infraestrutura de drenagem
(impermeabilização do solo, obstrução do escoamento); de encontro de redes de
microdrenagem subdimensionadas, ou ainda por acumulo de resíduos sólidos (lixo urbano) na
microdrenagem ou na macrodrenagem.

2.2.5.2 Projeção do sistema de drenagem e manejo das águas pluviais
Observadas as projeções, apresentadas no item 2.1.2 “Projeção da Expansão Territorial”
para os horizontes de planejamento, denota-se que mesmo considerando acréscimo da
população carazinhense, não se projeta um grande desenvolvimento ou crescimento das áreas
urbanizadas. Isto porque, segundo as projeções e estudos realizados com base no Plano diretor
e no Plano Habitacional, o município tende para um crescimento vertical e pela ocupação de
regiões vazias espalhadas pelo centro e bairros já em ocupação no município. Aliado a isto,
tem-se que a população tende a um valor de saturação, com possibilidade de decréscimo dentro
do horizonte de projeção.
Desta forma, as projeções da drenagem estão basicamente vinculadas a
impermeabilização das áreas urbanas já ocupadas e/ou que serão futuramente urbanizadas.
Ressalta-se que a impermeabilização das áreas gera o aumento do escoamento superficial
levando a problemas tanto para a microdrenagem quanto para a macrodrenagem. Assim, as
necessidades de drenagem e manejo de águas pluviais crescem nas áreas de condução (ruas e
avenidas), sejam elas: novas, antigas, pavimentadas ou não.
Destaca-se que, em conformidade com a Lei Federal Nº 6.766/1979 – Referente ao
Parcelamento de Solos, todo e qualquer empreendimento (loteamento/parcelamento de solo),
deve contemplar infraestrutura mínima que compreende: vias de circulação, escoamento das
águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável; soluções para o esgotamento
sanitário e para a energia elétrica domiciliar. Dito isto, cabe à Prefeitura de Carazinho a
aprovação dos projetos e, para tanto, realização de análises de capacidade de recebimento das
águas pluviais pelas redes já existentes de micro e macrodrenagem do município.
Portanto, haja vista que o crescimento urbano do município está previsto para ocupação
e adensamento das áreas urbanas, destaca-se a necessidade do planejamento e fiscalização, no
sentido de fazer cumprir os preceitos de sustentabilidade associados à necessidade de
desenvolvimento.

2.2.5.3 Estudos preliminares e alternativas para formulação dos cenários
Os estudos preliminares e as alternativas para formulação dos cenários basearam-se na
situação atual e futura da drenagem e manejo de águas pluviais do município de Carazinho.
Notadamente a área urbana apresenta falhas tanto para micro quanto para a macrodrenagem.
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Dentre as principais estão a falta de medidas gerenciais e/ou organizacionais, de padrões
técnicos, informações e cadastros tanto para a microdrenagem quanto para a macrodrenagem.
Historicamente, os municípios não tratam a drenagem urbana como uma prioridade,
visto que não há planejamento baseado na abrangência das suas bacias, sub-bacias e
microbacias.
Segundo Canholi (2005), medidas de correção e controle de danos por inundação são
classificadas de acordo com a sua natureza, sendo elas estruturais e não estruturais. As medidas
estruturais referem-se a obras que corrijam e/ou previnam problemas de drenagem. Já as
medidas não estruturais referem-se a regulamentações, normas e programas que disciplinem a
implementação de sistemas de drenagem. Tucci (2002) ressalta que as medidas não estruturais
podem ser eficazes a custos mais baixos e com horizontes mais longos de atuação.
No entendimento da Consultora, o Cenário Tendencial não altera o quadro da drenagem
urbana, visto que são pontuais os problemas identificados no diagnóstico deste Plano. Os
cenários Otimista e Ideal retratam de forma mais conveniente as possíveis melhorias que este
importante eixo do Saneamento Básico deverá promover ao longo dos próximos 20 anos.
Tanto para o Cenário Otimista quanto para o Cenário Ideal as medidas a serem tomadas
são as mesmas, pois o município carece hoje de informações que balizem qualquer tomada de
decisão técnica referente à drenagem urbana. Ressalta-se que devido à existência de políticas
sociais de regularização de residências em áreas de risco o Cenário Otimista contemplará
apenas o cadastro das residências e das famílias destas áreas e no Cenário Ideal as metas e ações
serão idealizadas com a retirada das famílias destas regiões.
Desta forma, e em concordância que medidas não estruturais tendem a ser mais eficazes
por tratarem de regulamentar zoneamentos, regular novos empreendimentos, padronizar
parâmetros de projetos, etc. recomenda-se que o município de Carazinho em todos os cenários
testados (Otimista e Ideal) elabore o Plano de Drenagem Urbana do município, visto os
benefícios deste planejamento em curto, médio e longo prazos.
A principal ação para os cenários será a identificação dos elementos já implantados.
Carazinho, hoje, não conta com informações referentes a extensão, diâmetros e localizações
dos canais de macrodrenagem, assim como da rede de microdrenagem. Na Figura 21 ilustra-se
canal com capacidade máxima de condução registrada no dia 14 de dezembro de 2015, dia de
fortes chuvas no município.

179

Figura 21 - Registro fotográfico de tubulação de condução de águas pluviais.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Ressalta-se que todos os canais de macrodrenagem devem ser identificados e registrados
em mapa para cadastramento. Adicionalmente, os mesmos devem ser verificados (de acordo
com os parâmetros técnicos definidos em Plano de Drenagem Urbana a ser elaborado) e, se
necessários, redimensionados. No redimensionamento deve-se priorizar seções padronizadas
como, por exemplo, trapezoidais em concreto armado. A adoção de padrões minimiza erros
executivos, assim como a facilidade da limpeza/manutenção destes canais pelo município. A
Figura 22 ilustra uma seção genérica trapezoidal para canais abertos.
Figura 22 - Configuração de um canal trapezoidal genérico.

Para microdrenagem, as mesmas recomendações são necessárias, visto que problemas
com redes subdimensionadas podem ser identificados. As Figura 23 e Figura 24 ilustram pontos
com problemas de subdimensionamento de elementos de microdrenagem na Rua Tamoios
(Figura 23) e Rua Affonso Pena (Figura 24).
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Figura 23 - Registro fotográfico de alagamento na Rua Tamoios (elemento coletor insuficiente).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Figura 24 - Registro fotográfico de alagamento Rua Afonso Pena (rede de drenagem com
diâmetros subdimensionados).

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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A criação de um modelo padrão para execução de elementos coletores e seu
posicionamento nas vias terão impacto positivo ao longo do tempo, minimizando dúvidas e
facilitando manutenções e monitoramento.
A Figura 25 do Plano de Drenagem urbana de São Paulo registra a locação adequada
de elementos coletores e a Figura 26 (tipo guia - do caderno de encargos de DEP Porto Alegre),
o tipo de boca de lobo de guia recomendado.
Dentre as vantagens da boca de lobo tipo guia estão a eliminação de acúmulo de água junto
ao meio fios, fácil acesso para manutenção e mínimo impacto na estrutura das vias.
Figura 25 - Posicionamento adequado para elementos coletores.

Fonte: Plano de Drenagem urbana de São Paulo.

Figura 26 - Ilustração de boca de lobo tipo guia.

Fonte: Caderno de encargos de DEP Porto Alegre.
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Em ambos os cenários os problemas de invasões ribeirinhas devem ser atacados o mais
breve possível. Medidas sociais devem ser elaboradas em conjunto pela Secretaria de
Assistência Social e pelo novo Setor de Saneamento Básico, que deverá ser criado para
concentrar o gerenciamento dos quatro eixos que compõem o saneamento básico. Ações como
educação ambiental, cadastramento de famílias, de residências, planos de remoção e condução
para novas áreas, devem ser projetadas para os próximos 20 anos. As áreas de preservação
permanente dos arroios e rios devem ser recompostas de maneira a permitir a recuperação e a
manutenção dos corpos hídricos do município.
Medidas de controle de erosão e do acúmulo de detritos nos arroios e rios devem ser
avaliadas, pois medidas educacionais terão efeito em longo prazo. Recomendam-se limpezas
periódicas destas regiões, assim como avaliações das possíveis condições dos taludes que
formam a calha dos rios. A Figura 27 ilustra a condição do Arroio do Hospital, no Bairro
Vargas. Estudos específicos, quanto à estabilidade de taludes, devem ser elaborados de tal
forma a minimizar os impactos de reconstituição destes pontos.
Figura 27 - Arroio do Hospital – Bairro Vargas

Fonte: PMSB de Carazinho, (2015).
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2.2.5.4 Cenários: objetivos,
programas e projetos

justificativas,

metas,

alternativas,

ações

Para a avaliação e descrição das alternativas que serão desenvolvidas ao longo do plano
no sentido de universalização dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, foram
levados em consideração aspectos de saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos e
educação, além da adequação das estruturas existentes e do planejamento, prestação de
serviços, regulação, fiscalização e controle social.
O planejamento e a operação devem utilizar uma ferramenta de Sistema de Informação
Georreferenciada, cuja estrutura logística poderá acompanhar em tempo real as condições de
operação e funcionamento dos sistemas de micro e macrodrenagem, interligando a previsão de
ocorrência pluviométrica e a Defesa Civil. Não existe ainda uma estrutura disponível para a
implementação de tal ferramenta de planejamento.
Outra ação necessária é o cadastro da rede de micro e macrodrenagem, assim como
dispositivos auxiliares. No município de Carazinho não existem informações a respeito do
sistema, o cadastro não está sistematizado e detalhado em forma de banco de dados, nem
disponível para acesso em tempo adequado, caso necessário.
A criação de um sistema de informação georreferenciado, em formato de um banco de
dados para o cadastro do sistema de micro e macrodrenagem deve manter um padrão, bem como
a necessidade de uma rotina de atualização desses dados para manter a confiabilidade em função
das alterações estruturais realizadas, assim como das ações não estruturais como manutenção e
limpeza dos canais.
Pondera-se a necessidade de criação de uma unidade administrativa específica,
viabilizando a gestão das informações, gerenciamento do sistema, capital humano e
equipamentos envolvidos.
O tema “drenagem urbana” carece de um ente regulador da prestação dos serviços.
Conforme a Lei n° 11.445/07 existe a necessidade de atribuição específica e dissociada das
funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento.
Em termos de planejamento sugere-se, ainda, a elaboração de estudos de integração dos
diversos instrumentos de planejamento da drenagem urbana com objetivo de uniformizar uma
base de dados, padronizando o resultado e revisando algumas propostas dentro da visão do
manejo sustentável das águas urbanas.
Destacamos a carência de uma ferramenta de gestão, isto é, a necessidade da
implantação de um Plano Diretor para nortear os estudos e avaliações no gerenciamento das
águas pluviais. O Plano Diretor de Drenagem Urbana é um instrumento de gerenciamento da
drenagem urbana e das inundações ribeirinhas.
A drenagem faz parte da infraestrutura urbana, portanto o Plano de Drenagem Urbana
deve ser integrado aos diferentes planos de infraestrutura da cidade e subordinado ao Plano
Diretor Urbano e ao Plano de Saneamento, que integra o conjunto de planejamento da cidade.
Segundo o SMDU (2012), o plano de manejo de águas pluviais deverá contemplar
programas associados às sub-bacias hidrográficas, definidas ao longo do processo de
planejamento em função do seu grau de prioridade. Destaca-se que na etapa de diagnóstico
deste PMSB, esta Consultora já delimitou as bacias, sub-bacias e microbacias que compõem o
município de Carazinho.
Os programas deverão ser definidos tendo em vista os seguintes princípios básicos:
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 Dotar o município de um instrumento de planejamento que possibilite resolver, em um
prazo definido, os problemas de inundação e contaminação das águas pluviais.
 Reduzir gradativamente os riscos de inundação nas bacias que compõem o município.
 Prever possíveis cheias que excedam a capacidade do sistema de drenagem.
 Prever integração harmônica entre as obras de drenagem e o ambiente urbano já
constituído.
 Estimar os custos e os benefícios das medidas propostas, e estabelecer um cronograma
de investimento para implantação das atividades do Plano.
 Criar um canal de comunicação entre Plano de Drenagem e população, permitindo a
contribuição da comunidade nas decisões.
 Criar sistema de alerta de inundações com divulgação de mapas de locais de risco.
 Controle das águas pluviais.

2.2.5.4.1 Cenário Otimista
O Cenário Otimista para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais apresenta os
mesmos objetivos, ações e metas do Cenário Ideal. Entretanto, para este cenário estima-se
condições econômico-financeiras mais restritas, o que leva à ocorrência de atividades em
tempos mais lentos.
Para este cenário as projeções de atendimento dos serviços também foram segmentadas
em quatro horizontes: Imediato/Emergencial (2016-2018), Curto Prazo (2016-2019), Médio
Prazo (2020-2023) e Longo Prazo (2024-2035). O horizonte imediato foi segmentado por ano,
a fim de apresentar as ações previstas já para 2016.
Na sequência (Quadro 31 e Quadro 32) são apresentados, respectivamente, os Cenários
Otimistas da Microdrenagem e da Macrodrenagem do município de Carazinho.
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Quadro 31 - Cenário Otimista para o sistema de microdrenagem de Carazinho.
MICRODRENAGEM URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

MEDIDAS ESTRUTURAIS - MICRO DRENAGEM

CENÁRIO OTIMISTA

100%

100%

60%

80%

100%

100%

50%

75%

100%

100%

DO-01

Quantificar o comprimento total da rede de
drenagem.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

20%

40%

60%

DO-02

Localizar rede e elementos coletores.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

20%

40%

Prefeitura Municipal
Mapear e identificar pontos com necessidade
de Carazinho/Setor de
de manutenção - pontos críticos.
Saneamento básico

10%

30%

Realizar manutenção e/ou troca de
tubulações e de elementos coletores.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

20%

50%

70%

100%

Identificar pontos de contaminação (esgoto
sanitário) e implantar pontos de
monitoramento – a montante e jusante de
redes principais.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

30%

50%

70%

100%

DO-06

Mapear regiões sem rede de drenagem
implantada.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

50%

75%

100%

100%

100%

DO-07

Identificar tipo de pavimentação da malha
viária do município.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

20%

50%

100%

100%

100%

100%

Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo Prefeitura Municipal
guia) e localização adequada dos elementos de Carazinho/Setor de
coletores.
Saneamento básico

50%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

10%

30%

50%

75%

100%

100%

20%

50%

70%

100%

Cadastrar e
georreferenciar toda a
rede da Bacia do rio
DO-05
da Várzea.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico
Prefeitura Municipal
DO-10
Localizar rede e elementos coletores.
de Carazinho/Setor de
Cadastrar e
Saneamento básico
georreferenciar toda a
rede da bacia do Alto
Prefeitura Municipal
Mapear e identificar pontos com necessidade
Jacuí.
DO-11
de Carazinho/Setor de
de manutenção - pontos críticos.
Saneamento básico
Prefeitura Municipal
Realizar manutenção e/ou troca de
DO-12
de Carazinho/Setor de
tubulações e de elementos coletores.
Saneamento básico
DO-09

Conhecer e controlar
a situação da
drenagem urbana do
município.

80%

Responsável pela
Ação

DO-08

Mapear rede de
drenagem urbana - Bacia
do Alto Jacuí

Longo
Prazo
(20242035)

Ações

DO-04
Conhecer e controlar
a situação da
drenagem urbana do
município.

Médio
Prazo
(20202023)

COD.

DO-03

Mapear a rede de
drenagem urbana - Bacia
do Rio da Várzea

Horizontes
Curto
Imediato/ Emergenciais (20162018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)

Quantificar o comprimento total da rede de
drenagem.
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MICRODRENAGEM URBANA

Objetivo

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Justificativa

Meta

COD.

Ações

Responsável pela
Ação

DO-13

Identificar pontos de contaminação (esgoto
sanitário) e implantar pontos de
monitoramento - a montante e jusante de
redes principais.

Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

DO-14

Mapear regiões sem rede de drenagem
implantada.

DO-15

Identificar tipo de pavimentação da malha
viária do município.

DO-16

Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo Prefeitura Municipal
guia) e localização adequada dos elementos de Carazinho/Setor de
coletores.
Saneamento básico

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico
Prefeitura Municipal
de Carazinho/Setor de
Saneamento básico

Horizontes
Curto
Imediato/ Emergenciais (2016Prazo
2018)
(20162016
2017
2018
2019)

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

30%

50%

70%

100%

50%

75%

100%

100%

100%

20%

50%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

Quadro 32 - Cenário Otimista para o sistema de macrodrenagem de Carazinho.
MACRODRENAGEM URBANA

Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Zoneamento de áreas
com riscos de
alagamentos,
inundações e
enchentes.

Meta

COD

Caracterização de áreas
inundáveis.

DO-17

Levantamento de dados
hidrológicos.

DO - 18

Definição de locais e de níveis de
DO - 19
alerta de inundações e cheias.

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS - MACRO DRENAGEM

CENÁRIO OTIMISTA

DO - 20
Delimitações de bacias, sub-bacia
e micro bacias.
Avaliação dos
Zoneamento de áreas
impactos
DO - 21
urbanas de acordo
gerados na bacia
com as suas
como um todo.
características
Definições de vazões de projetos
DO - 22
hidrológicas.
(máximas e mínimas).

Regular novos
empreendimentos
para controles de
vazões de jusante.

Controle de
efluentes
integrado
(esgoto sanitário,
resíduos sólidos
e drenagem
urbana).

Recuperar áreas
ribeirinhas.

Eliminação total de
pontos de
contaminação de
rede de drenagem
(separação total).

Recuperar as
margens e leitos dos
rios.

Criar políticas de incentivo ao
aproveitamento de águas de
chuva

DO - 23

Definição de padrões mínimos
para novos empreendimentos.

DO - 24

Horizontes
Imediato/ Emergenciais Curto
Ações
Responsável pela Ação
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)
Prefeitura Municipal de
Levantamentos planialtimétricos das regiões de risco /
Carazinho/Setor de
20%
40%
60%
Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Levantamento de dados históricos / Plano de Drenagem
Carazinho/Setor de
50% 100% 100% 100%
Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Implantação de sistemas de controle de cheias e
Carazinho/Setor de
50%
inundações/ Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Caracterização de bacias/subbacias e micro bacias/Plano de
Carazinho/Setor de
100% 100% 100% 100%
Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Reavaliação das nomenclaturas dos Rios, Córregos e
Carazinho/Setor de
25%
50%
75% 100%
Arroios do município / Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Indicação de parâmetros de projeto/Plano de Drenagem
Carazinho/Setor de
100%
Urbana
Saneamento básico
Definir padrões de tipos de pavimentos permeáveis/revisão
Prefeitura Municipal de
das taxas mínimas de permeabilidade dos lotes residências
100%
Carazinho
e industriais
Definições de critérios (diâmetros mínimos, forma de
Prefeitura Municipal de
conexão com rede existente, etc.) para implantação da rede
Carazinho/Setor de
100%
de drenagem dos novos empreendimentos/Plano de
Saneamento básico
Drenagem Urbana
Controle e cadastramento de pontos de descargas e
Prefeitura Municipal de
registros de pontos de controle e monitoramento nos novos
Carazinho/Setor de
20%
40%
60%
80%
empreendimentos /Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico

Definições de parâmetros de
controle dos pontos de
DO - 25
descarga/saída da rede.
Criação e a implementação de um
sistema de ouvidoria para
Criar canais de comunicação (telefone, site, facebook, etc.)
DO - 26
denúncias/problemas de
/Plano de Drenagem Urbana
contaminação da rede.
Definição programa de educação
DO - 27
ambiental.

Implantar em todas as escolas do município.

Criar procedimentos de
DO - 28
monitoramento de águas pluviais.

Definir redes principais e pontos de monitoramento
(montante e jusante).

DO - 29

Cadastro das residências e famílias.

DO - 30

Definir ações de relocações sociais de família.

Caracterizar áreas de invasões
ribeirinhas.
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Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico/
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico e
Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Secretaria de
Assistência Social/Setor
de Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Secretaria de
Assistência Social/Setor
de Saneamento básico

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

80%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

100%

25%

50%

75%

100%

25%

MACRODRENAGEM URBANA

Objetivo

CENÁRIO OTIMISTA

Atividades
Analisadas

Justificativa

Meta

COD

Ações

DO - 31

Retirada de todas as residências e famílias de áreas de
invasão.

DO - 32

Avaliar pontos críticos de acúmulos de detritos (pontes,
curvas de rio, etc.).

DO - 33

Caracterizar área de risco de instabilidade de taludes.

DO - 34

Definir tipos de recuperação das margens e taludes retaludamentos/enleivamentos/estruturas de contenção.

Elaborar programa de limpeza
Definir calendário regular e executar limpeza e controle de
periódica dos leitos e margens DO - 35
resíduos e sedimentos dos rios do município - Ações
dos rios.
sociais.
Identificar e cadastrar todas as
Definir índices de prioridade e executar trocas de
pontes em madeira e canais
DO -36
pontilhões e pontes de madeira.
abertos do município.
Criação de dispositivos de
Definição de locais e implantação de reservatórios de
controle/armazenamento/detenção DO - 37
detenção de águas pluviais.
de águas pluviais.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais Curto
Responsável pela Ação
(2016-2018)
Prazo
(20162016
2017
2018
2019)
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Secretaria de
Assistência Social/Setor
de Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
30%
60%
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
30%
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
20%
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
10%
30%
60%
80%
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
20%
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico

Médio
Prazo
(20202023)

Longo
Prazo
(20242035)

80%

100%

60%

100%

50%

100%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

2.2.5.4.2 Cenário Ideal
O Cenário Ideal para Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais apresenta as
melhores condições para a universalização dos serviços de saneamento básico, com medidas
que visam sanar todas as deficiências no horizonte de 20 anos.
A principal medida para o Cenário Ideal ocorrer de forma harmoniosa é a elaboração do
Plano de Drenagem Urbana no ano de 2016 e, consequentemente, as ações vinculadas a ele,
ocorrerem posteriores à sua finalização.
Neste cenário as atividades analisadas se dividem em micro e macrodrenagem. Para
microdrenagem os objetivos, justificativas e metas dividem-se a partir das Bacias Hidrográficas
(Rio da Várzea e Alto Jacuí) que compõem o município de Carazinho.
Na sequência (Quadro 33 e Quadro 34) são apresentados, respectivamente, os Cenários
Ideais da Microdrenagem e Macrodrenagem do município de Carazinho.
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Quadro 33 - Cenário Ideal para o sistema de microdrenagem de Carazinho.
MICRODRENAGEM URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

DI - 01

Ações

Responsável Pela Ação

Quantificar o comprimento total
da rede de drenagem

DI - 02 Locar rede e elementos coletores
Mapear e identificar pontos com
necessidade de manutenção pontos críticos
Realizar manutenção e/ou troca
DI - 04
de tubulações e de elementos
coletores.
Cadastrar e
Mapear rede de Conhecer e controlar
georreferenciar toda a
Identificar pontos de
drenagem urbana a situação da
rede de drenagem da
contaminação (esgoto sanitário)
Bacia do Rio da drenagem urbana do
Bacia do Rio da
DI - 05
e implantar pontos de
Várzea.
município.
Várzea
monitoramento - montante e
jusante de redes principais.

Medidas Estruturais - Micro Drenagem

CENÁRIO IDEAL

DI - 03

DI - 06

Mapear regiões sem rede de
drenagem implantada.

DI - 07

Identificar tipo de pavimentação
da malha viária do município.

Definir padrão executivo (bocas
de lobo tipo guia) e localização
DI - 08
adequada dos elementos
coletores.
DI - 09

Quantificar o comprimento total
da rede de drenagem.

DI - 10 Locar rede e elementos coletores.
Mapear e identificar pontos com
necessidade de manutenção pontos críticos.
Conhecer e controlar
Cadastrar e
Mapear rede de
a situação da
georreferenciar toda a
Realizar manutenção e/ou troca
drenagem urbana drenagem urbana do rede da Bacia do Alto DI - 12
de tubulações e de elementos
Bacia do Alto Jacuí
município
Jacuí
coletores.
Identificar pontos de
contaminação (esgoto sanitário)
DI - 13
e implantar pontos de
monitoramento - montante e
jusante de redes principais.
DI - 11

Mapear regiões sem rede de
drenagem implantada.

DI - 14
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Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

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

2016

2017

2018

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

30%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico

30%

60%

100%

100%

100%

100%

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MICRODRENAGEM URBANA
Horizontes
Atividades
Analisadas

Objetivo

Justificativa

Meta

Cód.

Ações

Responsável Pela Ação

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

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

Identificar tipo de pavimentação
da malha viária do município.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Definir padrão executivo (bocas
de lobo tipo guia) e locação
DI - 16
adequada dos elementos
coletores.

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento Básico

100%

100%

100%

100%

100%

100%

DI - 15

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 34 - Cenário Ideal para o sistema de macrodrenagem de Carazinho.
MACRODRENAGEM URBANA - IDEAL

MEDIDAS NÃO ESTRUTURAIS - MACRO DRENAGEM

CENÁRIO IDEAL

Atividades
Objetivo
Analisadas

Justificativa

Zoneamento de
áreas com riscos
de alagamentos,
inundações e
enchentes.

Meta

CÓD.

Ações

Caracterização de áreas
inundáveis.

DI -17

Levantamentos planialtimétricos das
regiões de risco / Plano de Drenagem
Urbana

Levantamento de dados
hidrológicos.

DI -18

Definição de locais e de níveis de
DI -19
alerta de inundações e cheias.
DI -20
Delimitações de bacias, subbacias e microbacias.

Zoneamento de
Avaliação
DI -21
áreas urbanas de
dos
acordo com as
impactos
suas
Definições de vazões de projetos
gerados na
DI -22
características
(máximas e mínimas).
bacia
hidrológicas.
como um
Criar políticas de incentivo ao
todo
aproveitamento de águas de
DI -23
chuva.

Regular novos
empreendimentos
para controles de
vazões de jusante.

Definições de padrões mínimos
DI -24
para novos empreendimentos.

Definição de parâmetros de
controle dos pontos de
descarga/saída da rede.

DI -25

Responsável pela Ação

Prefeitura Municipal de
Carazinho/Setor de
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Levantamento de dados históricos /
Carazinho/Setor de
Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Implantação de sistemas de controle de Prefeitura Municipal de
cheias e inundações/ Plano de
Carazinho/Setor de
Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Caracterização de bacias/subbacias e
Carazinho/Setor de
microbacias/Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Reavaliação das nomenclaturas dos
Prefeitura Municipal de
Rios, Córregos e Arroios do municipio /
Carazinho/Setor de
Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Indicação de parâmetros de
Carazinho/Setor de
projeto/Plano de Drenagem Urbana
Saneamento básico
Definir padrões de tipos de pavimentos
permeáveis/revisão das taxas mínimas Prefeitura Municipal de
de permeabilidade dos lotes residências
Carazinho
e industriais.
Definições de critérios (diâmetros
mínimos, forma de conexão com rede
Prefeitura Municipal de
existente, etc.). Para implantação das
Carazinho/Setor de
redes de drenagem dos novos
Saneamento básico
empreendimentos/Plano de Drenagem
Urbana
Controle e cadastramento de pontos de
descargas e registros de pontos de
Prefeitura Municipal de
controle e monitoramento nos novos
Carazinho/Setor de
empreendimentos /Plano de Drenagem
Saneamento básico
Urbana
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

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%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MACRODRENAGEM URBANA - IDEAL
Atividades
Objetivo
Analisadas

Justificativa

Meta

CÓD.

Ações

Responsável pela Ação

Criação e a implementação de um
Criar canais de comunicação (telefone, Prefeitura Municipal de
sistema de ouvidoria para
DI -26 site, facebook, etc.) /Plano de Drenagem
Carazinho/Setor de
denúncias/problemas de
Urbana
Saneamento básico
contaminação da rede.
Eliminação total
de pontos de
Prefeitura Municipal de
contaminação de Definição programa de educação
Implantar em todas as escolas do
Carazinho/Setor de
DI -27
rede de drenagem
ambiental.
município
Saneamento básico e
(separação total).
Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de
Criar procedimentos de
Definir redes principais e pontos de
DI -28
Carazinho/Setor de
monitoramento de águas pluviais.
monitoramento (montante e jusante)
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Carazinho/Secretaria de
DI -29 Cadastro das residências e famílias
Assistência Social/Setor
de Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Definir ações de relocações sociais de Carazinho/Secretaria de
DI -30
família.
Assistência Social/Setor
de Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Retirada de todas as residências e
Carazinho/Secretaria de
DI -31
famílias de áreas de invasão.
Assistência Social/Setor
Caracterizar áreas de invasão
de Saneamento básico
ribeirinhas.
Prefeitura Municipal de
Avaliar pontos críticos de acúmulos de
DI -32
Carazinho/Setor de
detritos (pontes, curvas de rio, etc.).
Saneamento básico
Caracterizar arroios e rios (extensão,
Prefeitura Municipal de
DI -33 largura, existência de canais) e de área
Carazinho/Setor de
Recuperar Recuperar as
de risco de instabilidade de taludes.
Saneamento básico
áreas
margens e leitos
ribeirinhas
dos rios.
Definir tipos de recuperação das
Prefeitura Municipal de
margens e taludes DI -34
Carazinho/Setor de
retaludamentos/enleivamentos/estruturas
Saneamento básico
de contenção.
Elaborar programa de limpeza
Definir calendário regular de limpeza e Prefeitura Municipal de
periódica dos leitos e margens DI -35 controle de resíduos e sedimentos dos
Carazinho/Setor de
dos rios.
Rios do município - ações sociais.
Saneamento básico
Prefeitura Municipal de
Definir índices de prioridade para trocas
DI -36
Carazinho/Setor de
de pontilhões e pontes de madeira.
Saneamento básico
Identificar e cadastrar todas as
pontes e canais abertos do
Prefeitura Municipal de
município.
Trocar pontilhões e pontes com
Carazinho/Setor de
DI -37
problemas estruturais.
Sanemanento
básico/Secretaria de Obras
Criação de dispositivos de
Definição de locais e implantação de
Prefeitura Municipal de
controle/armazenamento/detenção DI -38
reservatórios de detenção de águas
Carazinho/Setor de
de águas pluviais.
pluviais.
Saneamento básico

CENÁRIO IDEAL

Controle
de
efluentes
integrado
(esgoto
sanitário,
resíduos
sólidos e
drenagem
urbana);

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

30%

60%

100%

100%

100%

100%

30%

60%

100%

100%

100%

25%

50%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

30%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

50%

70%

100%

100%

30%

50%

100%

2.3 Plano de ações de emergência e contingência
Além das ações imediatas e de curto, médio e longo prazo, também foram estabelecidas
ações para eventos emergenciais e de contingências. Estas ações buscam caracterizar as
estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operadora em exercício, tanto em
caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade
operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais.
Neste sentido, o principal objetivo deste Plano de Contingência é assegurar a
continuidade dos procedimentos originais, de modo a não expor a comunidade a impactos
relacionados ao meio ambiente e, principalmente, à saúde pública.
Normalmente, a descontinuidade dos procedimentos se origina a partir de eventos que
podem ser evitados através de negociações prévias, como greves de pequena duração e
paralisações por tempo indeterminado das prestadoras de serviços ou dos próprios
trabalhadores. Porém, tal descontinuidade também pode ser gerada a partir de outros tipos de
ocorrência de maior gravidade e, portanto, de maior dificuldade de solução, como explosões,
incêndios, desmoronamentos, tempestades, inundações e outros.
Desta forma, considerando os procedimentos cuja paralisação da prestação dos serviços
pode causar os maiores impactos à saúde pública e ao meio ambiente, apresentam-se a seguir
os planos de contingência para cada um dos quatro eixos do saneamento.

2.3.1 Sistema de Abastecimento de Água
2.3.1.1 Ações preventivas
Para o sistema de abastecimento de água, operado atualmente sob concessão pela
CORSAN, são apresentadas as seguintes ações preventivas:
 Acompanhamento da produção de água através da realização de medições na entrada
e saída da estação de tratamento de água.
 Controle de parâmetros dos equipamentos em operação: horas trabalhadas, corrente
elétrica, tensão, consumo de energia, vibração e temperatura.
 Controle de equipamentos de reserva (verificar funcionalidade mesmo em desuso) e
em manutenção.
 Sistema de gerenciamento da manutenção: cadastro dos equipamentos e instalações;
programação de manutenções preventivas; geração e controle de ordens de serviços de
manutenções preventivas e corretivas; registros e históricos das manutenções; realização de
manutenções em equipamentos de alta criticidade.
 Plano de inspeções periódicas e adequações das adutoras de água bruta.
 Acompanhamento das vazões encaminhadas aos setores de distribuição, dos níveis de
reservação, da situação de operação dos conjuntos moto-bomba e das vazões mínimas noturnas
para gerenciamento das perdas, com registros históricos.
 Acompanhamento da regularidade no abastecimento por setor de distribuição.
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 Pesquisa planejada de vazamentos não visíveis na rede de distribuição e ramais de
água (podendo-se utilizar traçadores).
 Acompanhamento geral do estado da hidrometria instalada e manutenção preventiva.
 Controle da qualidade da água dos mananciais de captação (superficial e/ou
subterrâneo).
 Manter atualizada base de dados e acompanhamento de gestão de riscos ambientais
através dos órgãos competentes.
 Controle da qualidade da água produzida com análises de diversos parâmetros no
sistema de tratamento de água.
 Plano de Ação de Emergência para atuação nos casos de vazamentos de cloro na
estação de tratamento de água.
 Plano de Ação para contenção de vazamentos de produtos químicos.
 Plano de Ação para atuação em casos de incêndio.
 Plano de limpeza e desinfecção dos reservatórios de distribuição de água.
 Controle da qualidade da água distribuída, realizado por laboratório especializado,
através de coletas em diversos pontos da rede de distribuição e na saída do processo de
tratamento.
 Plano de vistoria e acompanhamento dos sistemas de distribuição de água.
As atividades descritas acima são essenciais para propiciar a operação permanente do
sistema de abastecimento de água de Carazinho. As ações de caráter preventivo, em sua
maioria, buscam conferir segurança aos processos e instalações operacionais evitando
descontinuidades e alertar com antecedência quaisquer falhas passíveis de ocorrência.

2.3.1.2 Ações de emergência
Para apresentação das ações de emergência foi elaborada uma tabela com a relação das
medidas a serem adotadas, sendo cada ação representada por um número. A metodologia de
identificação das ações e dos eventos visou possibilitar o vínculo de mais de uma ação para
cada evento previsto, isto porque os eventos muitas vezes carecem da aplicação de várias
medidas emergenciais.
A descrição das medidas emergenciais, e seus respectivos códigos são apresentados na
Tabela 27. Posteriormente (Quadro 35) foram apresentados os possíveis eventos e as ações a
serem desencadeadas/aplicadas seguindo o código utilizado para cada ação.
Tabela 27 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Abastecimento de Água.
Medida emergencial

Descrição das medidas emergenciais

1

Paralização completa da operação

2

Paralização parcial da operação
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Medida emergencial

Descrição das medidas emergenciais

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

Substituição de equipamento

9

Substituição de pessoal

10

Implementação de programas de ações corretivas

11

Uso de equipamento ou veículo reserva

12

Utilização de pontos alternativos para a captação de água bruta

13

Isolamento de área e Remoção de pessoas

14

Implementação de rodízio de abastecimento

15

Criação de pontos de abastecimento de água com caminhões tanque

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 35 - Eventos Emergenciais previsto para o Sistema de Abastecimento de Água.
Ações de Emergência e
Eventos
Origem
Contingência
 Inundação danificando os equipamentos
eletromecânicos e/ou estruturas da captação de
água bruta.
 Deslizamentos de encostas/movimentação do solo
danificando as adutoras de água bruta.
 Interrupção prolongada no fornecimento de
energia elétrica na captação de água bruta.
 Deficiência de água no manancial em períodos de
Falta de água
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
estiagem.
generalizada
10, 11, 12, 13, 14 e 15
 Contaminação do manancial de captação.
 Paralisação dos sistemas de captação ou de
tratamento de água devido a ações de vandalismo.
 Vazamento de cloro nas instalações da Estação de
Tratamento de Água.
 Greve dos trabalhadores.
 Interrupção temporária no fornecimento de energia
elétrica na captação de água bruta.
 Interrupção de energia elétrica em setores de
distribuição.
 Danificação de equipamentos nas estações de
bombeamento de água tratada.

Falta de água
parcial ou
localizada

 Danificação das estruturas dos reservatórios.
 Rompimento de redes e adutoras de água tratada.
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1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14 e 15

Eventos

Origem

Ações de Emergência e
Contingência

 Ações de vandalismos.
 Greve dos trabalhadores.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Para o atendimento das situações das principais contingencias foram criados os
instrumentos apresentados acima, mas para novos tipos de ocorrências, que porventura venham
a surgir, a operadora deve promover a elaboração de novos planos de atuação, em caráter de
urgência.

2.3.2 Sistema de esgotamento sanitário
Embora o município não possua Estação de Tratamento de Esgoto em operação, são
propostas ações para o sistema de esgotamento sanitário, atualmente sob responsabilidade da
concessionária CORSAN.
A seguir são apresentadas algumas ações preventivas e, na sequência, as ações de
emergência propostas para alguns eventos típicos ocorrentes na prestação destes serviços.

2.3.2.1 Ações preventivas
 Acompanhamento da vazão de esgotos tratados.
 Controle de parâmetros dos equipamentos em operação, como horas trabalhadas,
corrente, tensão e consumo de energia.
 Controle de equipamentos de reserva e em manutenção.
 Sistema de gerenciamento da manutenção: cadastro dos equipamentos e instalações;
programação de manutenções preventivas; geração e controle de ordens de serviços de
manutenções preventivas e corretivas; registros e históricos das manutenções.
 Acompanhamento das variáveis de processo da estação de tratamento de esgotos, com
registros históricos.
 Inspeção periódica no sistema de tratamento de esgotos.
 Manutenção preventiva das bombas do sistema de esgotos em oficina especializada.
 Manutenção com limpeza preventiva programada das estações elevatórias de esgoto.
 Manutenção preventiva e corretiva de coletores e ramais de esgoto com equipamentos
apropriados.
 Acompanhamento sistemático das estações elevatórias de esgoto.
 Controle da qualidade dos efluentes: controle periódico da qualidade dos esgotos
tratados na estação de tratamento de esgoto, realizado por laboratório específico e de acordo
com a legislação vigente.
 Plano de ação para contenção de vazamentos de produtos químicos.
 Plano de vistoria e acompanhamento do sistema de esgotamento sanitário existentes
com equipes volantes 24 horas por dia.
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2.3.2.2 Ações de emergência
Para apresentação das ações de emergência foi elaborada uma tabela com a relação das
medidas a serem adotadas em diferentes ocorrências, sendo cada ação representada por um
número.
A metodologia de identificação das ações e dos eventos visou possibilitar o vínculo de
mais de uma ação para cada evento previsto, isto porque os eventos muitas vezes necessitam da
aplicação de várias medidas emergenciais.
A descrição das medidas emergenciais, e seus respectivos códigos faz-se apresentado
na Tabela 28. Posteriormente, no Quadro 36, foram apresentados os possíveis eventos e as ações
a serem desencadeadas/aplicadas seguindo o código utilizado para cada ação.

Tabela 28 - Medidas para situações emergenciais do SES.

Medida
Emergencial

Descrição das Medidas Emergenciais

1

Comunicação à operadora em exercício de energia elétrica

2

Comunicação aos órgãos de controle ambiental

3

Comunicação à Polícia

4

Instalação de equipamentos reserva

5

Reparo das instalações danificadas

6

Comunicação à vigilância sanitária

7

Execução dos trabalhos de limpeza
Comunicação às autoridades de trânsito sobre o rompimento de
tubulações em vias
Isolamento área afetada e contenção do vazamento do esgoto

8
9
10

Limpeza da área afetada por vazamento de esgoto
Comunicação à concessionária responsável pelos serviços do sistema de
esgotamento sanitário
Realização dos trabalhos de limpeza e desobstrução

11
12

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 36 - Eventos emergenciais previstos para o SES.

Eventos

Origem

Paralização da ETE

Extravasamentos de esgotos
em estações elevatórias

 Interrupção no fornecimento
de energia elétrica nas
instalações;
 Danificação de
equipamentos
eletromecânicos/estruturas;
 Ações de vandalismo.
 Interrupção no fornecimento
de energia elétrica nas
instalações de bombeamento;
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Ações de Emergência e
Contingência

1, 2, 3, 5

1, 2, 3, 5

Eventos

Origem

Ações de Emergência e
Contingência

 Danificação de
equipamentos
eletromecânicos/estruturais;
 Ações de vandalismo.
Rompimento de linhas de  Desmoronamentos de
taludes/paredes de canais;
recalque, coletores tronco,
 Erosão de fundos de vale;
interceptores e emissários  Rompimento de travessias.
 Lançamento indevido de
águas pluviais em redes
Ocorrência de retorno de
coletoras de esgoto;
esgotos em imóveis
 Obstruções em coletores de
esgoto.
 Rompimento de tubulações
Contaminação do solo, curso do sistema de esgotamento
sanitário;
hídrico ou lençol freático por
 Rompimento,
esgoto sanitário
extravasamento e vazamento de
esgoto em tanques sépticos.

2, 5

6, 7, 5, 11

2, 5, 8, 9, 10

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.3.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
2.3.3.1 Ações preventivas
Denota-se a necessidade de uma 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.
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 Controle do cumprimento dos contratos.
 Plano de limpeza dos contêineres e caminhões.

2.3.3.2 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 de tal forma a 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.
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 29 as principais medidas a serem adotadas nas
situações de emergência listadas no Quadro 37.
Tabela 29 - 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

11
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Medida
Emergencial
14

Descrição das Medidas Emergenciais
Implementação de rotas alternativas

15

Criação de pontos de recolhimento de resíduos

16

Identificação de local para disposição final de resíduos na região

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

O Quadro 37 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.
Quadro 37 - 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
 Catástrofes naturais.
Quedas de árvores

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

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, 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;
1, 2, 3, 8, 12 e 16
Interdição do aterro sanitário por não estar
cumprindo com a LO;

201
‘

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

Eventos

Origem

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

 Célula de disposição com a capacidade
esgotada.
 Greve dos trabalhadores;
 Rompimento de contrato;
 Falhas mecânicas;
 Impedimento de acesso;
 Vandalismo;
 Acidente ambiental.

Ações de Emergência e
Contingência

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

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.3.4 Sistema de Manejo das Águas Pluviais e Drenagem Urbana
Neste item serão apresentadas algumas ações preventivas e emergenciais visando
atendimento a alguns eventos típicos ocorrentes na prestação destes serviços.

2.3.4.1 Ações preventivas (não estruturais)
O conteúdo das leis, códigos municipais e manuais técnicos podem, conforme o caso,
fazer alusão ou incluir explicitamente o leque de ações que podem ser de natureza não estrutural
ou estrutural. Este leque configura a fase de estabelecimento de como os princípios básicos
poderão ser respeitados.
Contudo, é importante ressaltar que a confecção de leis, normas e procedimentos já se
trata de ações não estruturais e, portanto, preventivas, mas seu conteúdo pode estar baseado em
efeitos de obras estruturais (medidas de controle) ou de outras ações não estruturais, podendo
com esta visão compreender outras ações não estruturais (preventivas).
Dentre estas outras ações não estruturais cita-se alguns grandes grupos de ações
preventivas:
 Disciplinamento do uso e ocupação o do solo.
 Elaboração de critérios de planejamento, projeto, operação e manutenção de obras de
drenagem.
 Educação ambiental.
 Capacitação de recursos humanos.
 Mapeamento de zonas de risco de inundação e seguro de enchente.
 Sistema de alerta e defesa civil.
 Coleta de lixo e limpeza de leitos de rios e arroios.
 Regulamentação do uso do solo e transformação das ·áreas naturalmente inundáveis
em áreas de uso público.
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 Regulamentação da microdrenagem para não ampliar a enchente natural, tratando cada
distrito ou sub-bacia de acordo com sua capacidade e transferência a jusante.
 Utilizar parques e as ·áreas mencionadas acima para amortecer e preservar os
hidrogramas entre diferentes sub-bacias.
 Prever subsídios de impostos para as áreas inundáveis.

2.3.4.2 Ações de emergência
O sistema de drenagem urbana de Carazinho, incluindo as estruturas de captação e
condução das águas pluviais, além dos cursos d’água canalizados ou não, que recebem as
descargas das referidas estruturas, podem apresentar deficiência no seu funcionamento nas
situações que podem ser resumidas da seguinte maneira:


Vazões a serem escoadas que ultrapassem os valores utilizados no dimensionamento
das estruturas. Isto pode ocorrer especialmente nos casos de obras mais antigas que
foram dimensionadas considerando menores períodos de retorno.



Ocorrência de um colapso em alguma parte das estruturas, que impeça o escoamento
das águas pluviais.



Existência de alguma seção reduzida nas estruturas ou nos cursos d’água (vão
inadequado de uma ponte ou um bueiro antigo subdimensionado), que impeça o
escoamento das vazões de projeto.



Entupimento completo ou redução de alguma seção nas estruturas ou nos cursos d’água
provocados por acúmulo de lixo ou de entulho, trazidos e acumulados pelo próprio
escoamento das águas pluviais ou por lançamentos clandestinos.

As situações acima representam eventos que definem a necessidade de ações
denominadas de ações de contingência, isto é, podem ou não acontecer. Infelizmente, em se
tratando de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais no Brasil, as mesmas podem ser
esperadas na maioria dos casos, devendo ser aliviadas com a utilização de Planos de
Contingência elaborados com a finalidade de, em algumas situações, eliminar a causa da
contingência e, em algumas outras, reduzir os seus efeitos. Estas situações geram como
consequência ocorrências que devem ser abrangidas em um Plano de Contingência, envolvendo
ações estruturais e não estruturais.
A Tabela 30 apresenta uma relação das medidas emergenciais a serem adotadas em
casos de identificação de um evento, representadas por um código. Posteriormente (Quadro 38)
foram apresentados os possíveis eventos e as ações a serem desencadeados seguindo o código
definido para cada ação.
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Tabela 30 - Medidas para situações emergenciais no Sistema de Drenagem e Manejo das Águas
Pluviais Urbanas.

Medida
Emergencial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrição das Medidas Emergenciais
Comunicação à Defesa Civil para verificação dos danos e riscos à
população
Comunicação à Secretaria responsável pela limpeza e desobstrução do
sistema de drenagem pluvial
Comunicação às autoridades de trânsito para que sejam traçadas rotas
alternativas
Estudo e verificação do sistema de drenagem pluvial existente para
corrigir o problema de subdimensionamento
Reparação das galerias ou tubulações danificadas
Limpeza e desassoreamento dos rios
Estudo para controle da ocupação urbana
Estudo para controle das cheias nas bacias
Estudo para controle da ocupação urbana
Sensibilização e participação da comunidade através de iniciativas de
educação evitando o lançamento de lixo nas vias públicas e nas captações
Limpeza da boca de lobo

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Quadro 38 - Eventos emergenciais previstos para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais.
Ações de Emergência
Eventos
Origem
e Contingência
 Obstrução do sistema de microdrenagem;
 Subdimensionamento do sistema de microdrenagem;
Alagamentos
1, 2, 3, 4, 5
 Deficiência nas declividades das vias públicas;
 Rompimento de galerias ou de tubulações da rede de
drenagem pluvial.
Inundações

 Assoreamento dos leitos dos rios;
 Estrangulamento do rio (pontes, construções, etc.);
 Impermeabilização descontrolada do solo da bacia.

6, 1, 7

Mau cheiro
exalado pelas
bocas de lobo

 Interligação clandestina de esgoto nas galerias;
 Lixo orgânico lançados nas bocas de lobo.

2, 11, 10

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Para o atendimento das situações de emergência foram criados os instrumentos acima
listados, porém para novos tipos de ocorrências, que porventura venham a surgir, a operadora
deve promover a elaboração de novos planos de atuação, em caráter de urgência.
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2.4 Análise econômica financeira
2.4.1 Plano de investimentos por cenário
Visando proporcionar ao município de Carazinho uma aproximação quanto aos valores
necessários à execução de cada cenário, ou mais especificamente, de cada ação proposta e
aprovada em audiência pública, foi desenvolvido um estudo para levantamento dos custos
inerentes a cada ação proposta. Este estudo servirá como base para uma comparação dos valores
necessários (saídas) em relação aos valores arrecadados e/ou disponíveis atualmente (entradas
- apresentadas no Relatório do Diagnóstico).
Os valores apresentados na sequência deste documento demonstram as estimativas de
investimentos para cada ação proposta no PMSB, considerando cada cenário e horizonte para
cada um dos eixos do saneamento básico (Abastecimento Público (A), Esgotamento Sanitário
(B), Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (C) e Manejo das Águas Pluviais (D).
As metas para o PMSB 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.
Destaca-se que nas projeções apresentadas a seguir, o Cenário Tendencial é sempre
referência de investimento mínimo, ou seja, a estimativa de custos dos Cenários Otimista ou
Ideal deve ser somada aos custos do Cenário Tendencial.
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 PMSB. Além disso, estarão propensas a
reavaliações por ocasião das revisões do Plano, a serem realizadas a cada quatro anos, no
mínimo.

2.4.1.1 Sistema de Abastecimento Público
2.4.1.1.1 Cenário Tendencial
A Tabela 31 apresenta os investimentos estimados para as ações no Cenário Tendencial
para o Abastecimento Público, tanto da área urbana quanto rural e a Tabela 32 a soma dos
valores totais para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
Ressalta-se que conforme descrito no item 2.2.2.4.1 este cenário demonstra apenas os
investimentos estimados para operação do sistema de abastecimento de água, assim como a
manutenção das condições atuais, dos sistemas já existentes, uma vez que não são consideradas
ações para manutenção das deficiências diagnosticadas.
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Tabela 31 - Estimativa dos custos para execução das ações do Cenário Tendencial do sistema de abastecimento público, para as áreas urbana e rural de Carazinho.
ÁREA URBANA

CENÁRIO TENDENCIAL

Atividades Analisadas

Captação de Água Bruta (Rio
da Várzea)
Estação de Bombeamento de
Água Bruta (01)
Adutora de Água Bruta (02)
Estação de Tratamento de
Água (01)
Estação de Bombeamento de
Água Tratada (03)
Adutora de Água Tratada
(06)

Cód.

Investimento total
estimado
(R$)

Ações

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)
(R$)

Médio Prazo
(2020-2023)
(R$)

Longo Prazo
(2024-2035)
(R$)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

AT-01
AT-02
AT-03
AT-04
AT-05

Operação do sistema e ações de
contingência quando necessário
(substituição de rede, manutenção
devido a rompimentos, interrupções
no sistema)

239.440.286,34

47.888.057,27

47.888.057,27

Com base no valor do
Diagnóstico 143.664.171,80
despesas em 2014: R$
13.302.238,13

AT-06

Reservatórios (07)

AT-07

Rede de Distribuição

AT-08

CENÁRIO TENDENCIAL

ÁREA RURAL

Atividades Analisadas

Captação de Água Bruta
(poços tubulares profundos)
Estação de Bombeamento de
Água

Cód.

Ações

Investimento total
estimado
(R$)

Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)
(R$)

Médio Prazo
(2020-2023)
(R$)

Longo Prazo
(2024-2035)
(R$)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

AT-09
AT-10

Reservatórios (07)

AT-11

Rede de Distribuição

AT-12

Operação do sistema e ações de
contingência quando necessário
(substituição de rede, manutenção
devido a rompimentos, interrupções
no sistema)

26.604.476,26

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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5.320.895,25

5.320.895,25

15.962.685,76

Com base no valor do
Diagnóstico despesas em 2014: R$
13.302.238,13

Tabela 32 - Soma dos investimentos para execução das ações do Sistema de Abastecimento de
Água no Cenário Tendencial, tanto da área urbana quanto rural de Carazinho, atuais e
corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

Investimento total
estimado

R$ 53.208.952,52

R$ 53.208.952,52

R$ 159.626.857,56

R$ 266.044.762,60

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

Investimento total
estimado

R$ 67.175.076,62

R$ 84.806.986,52

R$ 511.944.957,20

R$ 663.927.020,34

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

2.4.1.1.2 Cenário Otimista
A Tabela 33, apresenta a estimativa dos custos das ações propostas tanto para área
urbana quanto para área rural no Cenário Otimista e a Tabela 34 a soma dos valores totais de
cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
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Tabela 33 - Estimativa dos custos para execução das ações do sistema de abastecimento público no Cenário Otimista, para as áreas urbana e rural de Carazinho.
ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total
estimado

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

CENÁRIO OTIMISTA

Apresentar ao setor responsável
pela gestão dos 04 eixos do
AO-02
saneamento básico um relatório
semestral operacional e financeiro.

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

100%

100%

R$
150.000,00

AO-04

Estudo de confirmação da
alteração da qualidade do rio.

R$
150.000,00

AO-05

Realização de campanhas com
moradores do entorno para a
preservação do manancial.

R$
116.000,00

AO-06

Identificar lançamentos ilegais de
efluentes industriais. Notificandoos.

AO-07

Estudo para a proteção de Mata
Ciliar, APP.

AO-08

Instalação de placas que
identifiquem as áreas de captação
de água.

100%
--

100%

Estudo de classificação e
planejamento das águas do Rio da
Várzea (Plano de Bacia).

100%

100%

100%

100%

100%

100%
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

-

-

-

-

-

Base em preços de estudos
para cidades do porte de
Carazinho.
Base em preços de estudos
para cidades do porte de
Carazinho.
Estimativa de Educação
Ambiental para todas as áreas R$ 8.000/ano (materiais de
divulgação, visitas, ...)

R$
150.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

100%
R$
150.000,00
30%

-

-

-

-

-

35%

40%

50%

100%

100%

R$
2.400,00

R$
400,00

R$
400,00

R$
800,00

R$
16.000,00

R$
96.000,00

30%

35%

40%

50%

100%

100%

50%

100%

100%

-

-

-

30%

35%

40%
-

100%

R$
1.800,00

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.
R$ 600,00/placa

R$
1.800,00
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Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-03

100%

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total
estimado

AO-09

Instalação de cerca.

R$
30.000,00

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

CENÁRIO OTIMISTA

R$
210.000,00

Realizar o tratamento adequado da
AO-11
água.

R$
24.000,00

AO-12

Implantação de dispositivo de
segurança.

Estudo buscando identificar
AO-13 domicílios não atendidos pela rede
pública operada pela CORSAN.

-

-

-

Base em licitações (site
Corsan)
-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
4.800,00

R$
14.400,00

100%
R$
3.000,00
50%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
210.000,00

R$
3.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-14

Regularizar o abastecimento de
água.

Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-15

Execução de projetos que visem a
proteção do sistema contra surtos
elétricos.

R$
100.000,00

AO-16

Implantação de programas de
manutenção preventiva.

R$
60.000,00

AO-17

Projeto para
determinação/quantificação da
ampliação necessária para
desafogar o sistema.

R$
100.000,00

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

R$ 100,00/mês (Valor Médio
Licitações)
Base em licitações (site
Corsan)

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.
Base em licitações (site
Corsan)
Estimado (R$
10.000,00/período)

Estimativa de valor de projeto.

R$
100.000,00
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100%
-

100%
R$
100.000,00
100%
R$
10.000,00
100%

Contabilizado a aquisição e
instalação dos sistemas de
telemetria e telecomando
(Plano de Passo Fundo - R$ 70
mil por estação)

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

50%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

-

R$
30.000,00
100%

Instalação de medidores e
AO-10 equipamentos de telemetria nos 03
poços de captação.

-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

ÁREA URBANA
Investimento
total
estimado

Cód.

Ações

AO-18

Conclusão dos 03 leitos de
secagem, com capacidade para
atender 270 litros/segundo
(CORSAN 2012).

R$
300.000,00

AO-19

Implantar programas de
manutenção preventiva.

R$
200.000,00

AO-20

Otimizar a limpeza dos filtros.
Recircular na ETA a água
proveniente da limpeza, a fim de
reduzir as perdas.

R$
30.000,00

100%

Projeto executivo da nova ETA

AO-23

Implantação de programas de
manutenção preventiva.

R$
200.000,00

AO-24

Substituição de aproximadamente
18.500m de redes de fibrocimento.

R$
5.550,00

Elaborar e implementar programas
AO-25
de manutenção preventiva.

AO-26

Execução da energia elétrica.

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
40.000,00

100%
R$
120.000,00

-

-

-

-

-

R$
300.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento
Realização de estudos para a
Esta ação não
AO-22 avaliação do diâmetro da tubulação necessita de
para adequação.
investimento
AO-21

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

R$
200.000,00

R$
50.000,00

-

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00
Operar com no
máximo 3% de
perdas na ETA
R$
30.000,00
100%

-

-

-

-

EBAT 03

-

Base em licitações (site
Corsan) - Edital 15/15 Execução do leito de secagem
2 no município de Passo
Fundo/RS.
Estimado (R$ 10.000,00/ano)

Estimado
-

-

-

-

-

-

-

-

EBAT 04

-

-

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00
20% (aprox.
3.700m)
R$
1.110.000,00
100%

100%
R$
10.000,00
30% (aprox.
5.500m)
R$
555.000,00
100%

100%
R$
10.000,00
40% (aprox.
7.040m)
R$
447.000,00
100%

100%
R$
10.000,00
50% (aprox.
9.250m)
R$
663.000,00
100%

100%
R$
40.000,00
100% (aprox.
18.500m)
R$
2.775.000,00
100%

100%
R$
120.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
40.000,00

R$
120.000,00

100%

-

-

-

-

-

-

Considerada responsabilidade
da CORSAN.
Considerada responsabilidade
da CORSAN.
Estimado (R$ 10.000,00/ano)

R$ 300,00/m (Adaptado de
Editais Corsan)

100%
Estimado (R$ 10.000,00/ano)

Base em licitações (site
Corsan)

R$
50.000,00
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Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total
estimado

AO-27

Instalação da bomba.

R$
4.000,00

AO-28

Interligação à rede de distribuição
de água.

R$
1.000,00

CENÁRIO OTIMISTA

AO-29

AO-30

AO-31

Instalação de reservatório (R10) a
fim de atender os bairros: Santa
Terezinha, Fey, Alegre, São
Sebastião, Planalto

Realizar monitoramento em toda a
rede de abastecimento de água a
fim de verificar demais bairros
com pressão inferior a 10m.c.a.
Realizar as medidas necessárias
para garantir fornecimento do
serviço de abastecimento de água
com intervalo entre 10m.c.a de
pressão dinâmica mín. e 40m.c.a
de pressão estática máxima.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
R$
4.000,00
100%
R$
1.000,00
100%

R$
100.000,00

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
400.000,00

R$
1.200.000,00

-

100%

-

-

-

-

-

R$
850.000,00

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
2.000.000,00

AO-32

Instalar os reservatórios R08
(250m3) e R09 (500m3).

R$
750.000,00

AO-33

Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.

Esta ação não
necessita de
investimento.

-
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Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan) - Edital 15/15 Execução do reservatório
INTZE 500 m³ aproximadamente R$ 500 mil
(Adaptado para Carazinho,
capacidade de 100m³ --> R$
100.000,00)
Base em licitações (site
Corsan)

Base em licitações (site
Corsan)

Base em licitações (site
Corsan) - Edital 15/15 Execução do reservatório
INTZE 500 m³ aproximadamente R$ 500 mil
(Adaptado para Carazinho, R$
1.000,00/m³)
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total
estimado

AO-34

Implementação de planilha de
controle.

Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-35

Execução da limpeza.

R$
300.000,00

AO-36

Substituição de aproximadamente
49.924m de tubulações de
fibrocimento. Iniciando as
substituições pelos pontos mais
críticos.

R$
14.827.200,00

AO-37

Elaborar e implementar programas
de manutenção preventiva.

Esta ação não
necessita de
investimento.

Implantação de estrutura
especializada para realização de
vistorias na rede de distribuição de
AO-38 água, identificando perdas físicas
por meio de vazamentos visíveis,
invisíveis e inerentes, ao longo de
todo o sistema.
Criação de um canal independente
AO-39 de ouvidoria para a comunicação
de vazamentos.

Esta ação não
necessita de
investimento.

Correção imediata dos vazamentos
visíveis e invisíveis identificados.

R$
1.000.000,00

AO-40

R$
2.000.000,00

Estudo para determinação de
Esta ação não
pontos com atendimento com
necessita de
pressão superior a 40m.c.a.
investimento.
Criação de canal independente para
Esta ação não
recebimento de queixas sobre as
AO-42 características de água distribuída,
necessita de
sistematizados de forma a manter um investimento.
banco de dados.

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%
R$
15.000,00
5% (aprox.
2.471m)

100%
R$
15.000,00
10% (aprox.
4.942m)

100%
R$
15.000,00
15% (aprox.
7.413m)

100%
R$
15.000,00
20% (aprox.
9.884m)

100%
R$
60.000,00
40% (aprox.
19.769m)

100%
R$
180.000,00
100% (aprox.
49.424).

R$
741.300,00

R$
741.300,00

R$
741.300,00

R$
741.300,00

R$
2.965.500,00

R$
8.896.500,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.
Base em licitações (site
Corsan)

R$ 300,00/m - Base em
Licitações

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
400.000,00

R$
1.200.000,00

Estimado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%
R$
50.000,00
-

100%
R$
200.000,00
-

100%
R$
600.000,00
-

100%

100%

100%

100%
R$
50.000,00
100%

100%
R$
50.000,00
-

100%
R$
50.000,00
-

AO-41

100%

100%

100%
-
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Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Estimado com base em outros
Planos.
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

ÁREA URBANA
Cód.

AO-43

CENÁRIO OTIMISTA

AO-44

Ações
Realizar os monitoramentos
conforme estabelece a Portaria nº
2.914/2011 do Ministério da
Saúde, a fim de verificar possíveis
fontes de contaminação.
Medição individualizada do
volume de água consumido nos
projetos de novas edificações.

Investimento
total
estimado
R$
100.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-45

Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-46

Elaboração e implementação de
programas de conscientização
quanto ao consumo consciente.

Esta ação não
necessita de
investimento.

AO-47

AO-48

Entrega de programação anual a
Prefeitura Municipal das
ampliações previstas. Para que a
mesma esteja ciente e não realize
obras de melhorias ou a
pavimentação nas ruas indicadas
pela CORSAN.

R$
6.000.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Instalação de
rede (aprox. 6
km) para
atender os
Distritos
Industriais.
R$
6.000.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-
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Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Base em licitações (site
Corsan)

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

‘

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

100%

100%

Implementação de bonificação na
tarifa como incentivo ao
aproveitamento de águas pluviais.
Criação de Lei Municipal
específica, a fim de facilitar a
aplicação da ação dos munícipes e
consequentemente aumentar o
número de envolvidos.

Ampliação das redes de
distribuição de água tratada,
conforme a necessidade,
crescimento da área urbana.

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

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

R$ 1.000,00/m (Informação
Corsan - Rudney)

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

ÁREA URBANA
Ações

AO-49

Pedido prévio para a autorização
de aberturas.

Esta ação não
necessita de
investimento.

CENÁRIO OTIMISTA

Cód.

Investimento
total
estimado

Aviso prévio para a autorização de
fechamento de valas, para que a
Prefeitura realize o
AO-50
acompanhamento da execução da
pavimentação, a fim de certificar o
serviço.
Substituição de redes,
AO-51
monitoramentos, manutenções
preventivas, estudo das pressões.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

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

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

-

-

Reduzir para
40%.

-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores
Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

Já englobado
em outras
ações.

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Reduzir para
33%.

Reduzir para
25%.

--

-

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA RURAL

Cód.

Ações

Investimento
total estimado

AO-52

Realizar a outorga.

R$
66.000,00

AO-53

Instalação das bombas.

R$
9.000,00

AO-54

Instalação dos reservatórios.

R$
2.400,00

Instalação elétrica.

R$
50.000,00

AO-55

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
50%
100%
100%
R$
R$
30.000,00
36.000,00
100%
-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)

R$
50.000,00
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R$ 6.000,00/poço
(INFRA-GEO)
Base em licitações (site
Corsan)

R$
9.000,00
100%
R$
2.400,00
100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

ÁREA RURAL

Cód.

Ações

Investimento
total estimado

AO-56

Executar a rede de distribuição de
água tratada.

R$
50.000,00

Realizar os monitoramentos
AO-57 conforme estabelece a Portaria nº
2914/2011 do Ministério da Saúde.

R$
100.000,00

AO-58

Realizar o tratamento adequado da
água.

R$
24.000,00

AO-59

Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.

AO-60

Estudo para a identificação dos
poços ativos na área rural.

AO-61

Regularizar o abastecimento de
água.

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

CENÁRIO OTIMISTA

100%

-

-

-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

Base em licitações (site
Corsan)

R$
50.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
1.200,00

R$
4.800,00

R$
14.400,00

R$ 100,00/mês (Daiane)

Esta ação não
necessita de
investimento.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

25%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

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

50%

-

-

-

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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100%

Base em licitações (site
Corsan)

Tabela 34 - Soma dos investimentos para execução das ações do Sistema de Abastecimento de Água no Cenário Otimista, tanto da área urbana quanto rural de
Carazinho, atuais e corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 2.907.300,00

R$ 9.015.100,00

R$ 1.511.100,00

R$ 1.757.500,00

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

Investimento Total
Estimado

R$ 7.016.100,00

R$ 12.751.300,00

R$ 34.958.400,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 3.081.738,00

R$ 10.129.366,36

R$ 1.799.744,28

R$ 2.218.803,26

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

Investimento Total
Estimado

R$ 11.182.597,48

R$ 40.895.146,55

R$ 69.307.395,92

2.4.1.1.3 Cenário Ideal
A Tabela 35 apresenta os custos inerentes à execução das ações propostas para as áreas
urbana e rural no Cenário Ideal de abastecimento público e a Tabela 36 a soma dos valores
totais para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
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Tabela 35 - Estimativa dos custos para execução das ações do Cenário Ideal do sistema de abastecimento público, para as áreas urbana e rural de Carazinho.
ÁREA URBANA
Cód.

AI-01

AI-02

CENÁRIO IDEAL

AI-03

Ações
Estruturar o setor junto a Secretaria de
Obras e Serviços Urbanos, contendo
uma equipe disciplinar formada por
Engenheiro Civil, Engenheiro
Ambiental, Engenheiro Florestal e/ou
Biólogo.
Apresentar ao setor responsável pela
gestão dos 04 eixos do saneamento
básico um relatório semestral
operacional e financeiro.
Estudo de classificação e planejamento
das águas do Rio da Várzea (Plano de
Bacia).

Investimento
total estimado

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

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento.
R$
250.000,00

AI-04

Estudo de confirmação da alteração da
qualidade do rio.

R$
250.000,00

AI-05

Realização de campanhas com
moradores do entorno para a
preservação do manancial.

AI-06

Identificar lançamentos ilegais de
efluentes industriais. Notificando-os.

AI-07

Estudo para a proteção de Mata Ciliar,
APP.

AI-08

Instalação de placas que identifiquem as
áreas de captação de água.

R$
1.800,00

AI-09

Instalação de cerca.

R$
30.000,00

R$
160.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

100%

100%

100%

100%

--

100%

100%

100%

100%
R$
250.000,00
100%
R$
250.000,00
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

20%

40%

60%

80%

100%

100%

80%

100%

100%

-

-

-

20%

40%

60%
-

100%
R$
1.800,00
100%
R$
30.000,00

-

-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

100%

-

Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Base em preços de estudos
para cidades do porte de
Carazinho.
Base em preços de estudos
para cidades do porte de
Carazinho.
Estimativa de Educação
Ambiental para todas as
áreas - R$ 8.000/ano
(materiais de divulgação,
visitas, ...)
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
R$ 600,00/placa

-
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100%

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

-

-

-

-

Base em licitações (site
Corsan)

CENÁRIO IDEAL

ÁREA URBANA
Investimento
total estimado

Cód.

Ações

AI-10

Instalação de medidores e equipamentos
de telemetria em todos os poços de
captação.

R$
210.000,00

AI-11 Realizar o tratamento adequado da água.

R$
24.000,00

AI-12

Implantação de dispositivo de
segurança.

R$
3.000,00

AI-13

Estudo buscando identificar domicílios
não atendidos pela rede pública operada
pela CORSAN.

AI-14

Regularizar o abastecimento de água.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

AI-15

Execução de projetos que visem a
proteção do sistema contra surtos
elétricos.

R$
100.000,00

AI-16

Implantação de programas de
manutenção preventiva.

R$
60.000,00

AI-17

Projeto para determinação/quantificação
da ampliação necessária para desafogar
o sistema.

R$
100.000,00

AI-18

Conclusão dos 03 leitos de secagem,
com capacidade para atender 270
litros/segundo (CORSAN 2012).

R$
12.383.000,00

AI-19

Implantar programas de manutenção
preventiva.

R$
200.000,00

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

-

-

R$
210.000,00
100%
R$
1.200,00
100%
R$
3.000,00
100%

100%
R$
1.200,00
-

100%
R$
1.200,00
-

100%
R$
1.200,00
-

100%
R$
4.800,00
-

100%
R$
14.400,00
-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
-

100%
R$
100.000,00
100%
R$
10.000,00
100%

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

100%
R$
10.000,00
-

Contabilizado a aquisição e
instalação dos sistemas de
telemetria e telecomando
(Plano de Passo Fundo - R$
70 mil por estação)
R$ 100,00/mês (Média de
Licitações)
Base em licitações (site
Corsan)
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Base em licitações (site
Corsan)
Estimado (R$
10.000,00/período)
Estimativa de valor de
projeto.

R$
100.000,00
10% (aprox. 25% (aprox. 35% (aprox. 50% (aprox.
1.238,3m)
3.095,75m)
4.334,045)
6.191,5m)
R$
R$
R$
R$
1.238.300,00 1.857.450,00 1.238.295,00 1.857.455,00
100%
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
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Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

100% (aprox.
12.383m)
R$
6.191.500,00
100%
R$
40.000,00

-

100%
R$
120.000,00

R$ 1.000,00/m (Informação
Corsan - Rudney)
Estimado (R$
10.000,00/ano)

CENÁRIO
IDEAL

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total estimado

AI-20

Otimizar a limpeza dos filtros.
Recircular na ETA a água proveniente
da limpeza, a fim de reduzir as perdas.

R$
30.000,00

AI-21

Projeto executivo da nova ETA.

AI-22

Realização de estudos para a avaliação
do diâmetro da tubulação para
adequação.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

AI-23

Implantação de programas de
manutenção preventiva.

R$
200.000,00

AI-24

Substituição de aproximadamente
18.500m de redes de fibrocimento.

R$
5.550.000,00

AI-25

Elaborar e implementar programas de
manutenção preventiva.

R$
200.000,00

AI-26

Execução da energia elétrica.

R$
50.000,00

AI-27

Instalação da bomba.

R$
4.000,00

AI-28

Interligação à rede de distribuição de
água.

R$
1.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
Possuir no
máximo 3%
de perdas na
ETA.
R$
30.000,00
100%

EBAT 03

100%

100%

R$
R$
10.000,00
10.000,00
20% (aprox. 30% (aprox.
3.700m)
5.550m)
R$
R$
1.110.000,00 555.000,00
100%
100%

-

Estimado

-

-

-

-

EBAT 04

100%

100%

100%

100%

R$
10.000,00
40% (aprox.
7.040m)
R$
447.000,00
100%

R$
10.000,00
50% (aprox.
9.250m)
R$
663.000,00
100%

R$
40.000,00
100% (aprox.
18.500m)
R$
2.775.000,00
100%

R$
120.000,00
-

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
40.000,00

R$
120.000,00

100%
R$
50.000,00
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estimado (R$
10.000,00/ano)

R$ 1.000,00/m (Informação
Corsan - Rudney)

Estimado (R$
10.000,00/ano)
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)

R$
4.000,00
100%
R$
1.000,00

Considerada
responsabilidade da
CORSAN.
Considerada
responsabilidade da
CORSAN.

100%

R$
10.000,00

-
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Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

-

-

-

-

Base em licitações (site
Corsan)

ÁREA URBANA

CENÁRIO IDEAL

Cód.

Ações

Investimento
total estimado

AI-29

Instalação de 01 reservatório (R10) a
fim de atender os bairros: Santa
Terezinha, Fey, Alegre, São Sebastião e
Planalto.

R$
100.000,00

AI-30

Realizar monitoramento em toda a rede
de abastecimento de água a fim de
verificar demais bairros com pressão
inferior a 10m.c.a.

R$
100.000,00

Realizar as medidas necessárias a fim de
garantir o fornecimento do serviço de
abastecimento de água com intervalo
AI-31
entre 10m.c.a de pressão dinâmica
mínima e 40m.c.a de pressão estática
máxima.

R$
2.000.000,00

AI-32

Instalar os reservatórios R08 (250m³) e
R09 (500m³).

R$
750.000,00

AI-33

Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.

AI-34

Implementação de planilha de controle.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

AI-35

Execução da limpeza.

R$
300.000,00

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

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
400.000,00

R$
1.200.000,00

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
R$
15.000,00

100%
R$
60.000,00

100%
R$
180.000,00

R$
750.000,00

100%

100%

100%

100%
-

100%
R$
15.000,00

100%
R$
15.000,00
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100%
R$
15.000,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores
Base em licitações (site
Corsan) - Edital 15/15 Execução do reservatório
INTZE 500 m³ aproximadamente R$ 500
mil (Adaptado para
Carazinho, capacidade de
100m³ --> R$ 100.000,00)
Base em licitações (site
Corsan)

Base em licitações (site
Corsan)

Base em licitações (site
Corsan) - Edital 15/15 Execução do reservatório
INTZE 500 m³ aproximadamente R$ 500
mil (Adaptado para
Carazinho, R$ 1.000,00/m³)
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Base em licitações (site
Corsan)

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
total estimado

AI-36

Aquisição de aproximadamente
49.424m de tubulações. Iniciando as
substituições pelos pontos mais críticos.

R$
14.827.200,00

AI-37

Elaborar e implementar programas de
manutenção preventiva.

Esta ação não
necessita de
investimento.

CENÁRIO IDEAL

AI-38

AI-39

AI-40

AI-41

AI-42

AI-43

AI-44

Implantação de estrutura especializada
para realização de vistorias na rede de
distribuição de água, identificando
perdas físicas por meio de vazamentos
visíveis, invisíveis e inerentes, ao longo
de todo o sistema.
Criação de um canal independente de
ouvidoria para a comunicação de
vazamentos.

Esta ação não
necessita de
investimento.

Correção imediata dos vazamentos
visíveis e invisíveis identificados.

R$
1.000.000,00

Estudo para determinação de pontos
com atendimento com pressão superior
a 40m.c.a.
Criação de canal independente para
recebimento de queixas sobre as
características de água distribuída,
sistematizados de forma a manter um
banco de dados.
Realizar os monitoramentos conforme
estabelece a Portaria nº 2914/2011 do
Ministério da Saúde, a fim de verificar
possíveis fontes de contaminação.
Medição individualizada do volume de
água consumido nos projetos de novas
edificações.

Esta ação não
necessita de
investimento.

R$
2.000.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
15% (aprox. 25% (aprox. 40% (aprox. 50% (aprox.
7.413m)
12.356m)
19.769m)
24.712m)

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
100% (aprox.
49.424).

R$
R$
R$
R$
2.223.900,00 1.482.900,00 2.223.900,00 1.482.900,00

R$
7.413.600,00

100%

100%

100%

100%

R$ 300,00/m - Base em
Licitações
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
100.000,00

R$
400.000,00

R$
1.200.000,00

Estimado.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

100%
R$
50.000,00
-

100%
R$
200.000,00
-

100%
R$
600.000,00
-

100%

100%

100%

100%
R$
50.000,00
100%

100%
R$
50.000,00
-

100%
R$
50.000,00
-

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.
100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

-
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Estimado com base em
outros Planos.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

‘

100%

-

100%

R$
100.000,00

100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

Base em licitações (site
Corsan)
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

CENÁRIO IDEAL

Implementação de bonificação na tarifa
como incentivo ao aproveitamento de
águas pluviais. Criação de Lei
AI-45 Municipal específica, a fim de facilitar a
aplicação da ação dos munícipes e
consequentemente aumentar o número
de envolvidos.
Elaboração e implementação de
AI-46 programas de conscientização quanto ao
consumo consciente.

AI-47

Ampliação das redes de distribuição de
água tratada, conforme a necessidade,
crescimento da área urbana.

Investimento
total estimado

Esta ação não
necessita de
investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento.

R$
6.000.000,00

AI-48

Entrega de programação anual a
Prefeitura Municipal das ampliações
previstas. Para que a mesma esteja
ciente e não realize obras de melhorias
ou a pavimentação nas ruas indicadas
pela CORSAN.

Esta ação não
necessita de
investimento.

AI-49

Pedido prévio para a autorização de
aberturas.

Esta ação não
necessita de
investimento.

AI-50

AI-51

Aviso prévio para a autorização de
fechamento de valas, para que a
Prefeitura realize o acompanhamento da
execução da pavimentação, a fim de
certificar o serviço.
Substituição de redes, monitoramentos,
manutenções preventivas, estudo das
pressões.

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

100%

100%
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Instalação de
rede (aprox.
6 km) para
atender os
Distritos
Industriais.
R$
6.000.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Reduzir para
40%
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R$ 1.000,00/m (Informação
Corsan - Rudney)

Reduzir para
35%
-

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

-

Já englobado
em outras
ações.

Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

‘

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

Reduzir para
25%.

--

ÁREA RURAL
Ações

Investimento
total estimado

Realizar a outorga.

R$
66.000,00

AI-53

Instalação das bombas.

R$
9.000,00

AI-54

Instalação dos reservatórios.

R$
2.400,00

AI-55

Instalação elétrica.

R$
50.000,00

AI-56

Executar a rede de distribuição de
água tratada.

R$
50.000,00

AI-57

Realizar os monitoramentos
conforme estabelece a Portaria nº
2914/2011 do Ministério da Saúde.

R$
100.000,00

AI-58

Realizar o tratamento adequado da
água.

R$
24.000,00

AI-59

Realização e implementação de
cronograma de limpeza dos
reservatórios.

AI-60

Estudo para a identificação dos
poços ativos na área rural.

AI-61

Regularizar o abastecimento de
água.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

Cód.

CENÁRIO IDEAL

CENÁRIO IDEAL

AI-52

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
66.000,00

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$
9.000,00
100%
R$
2.400,00
100%
R$
50.000,00
100%
R$
50.000,00
100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%
R$
1.200,00
100%

100%
R$
1.200,00
100%

100%
R$
1.200,00
100%

100%
R$
1.200,00
100%

100%
R$
4.800,00
100%

100%
R$
14.400,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%
-

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores
R$ 6.000,00/poço
(INFRA-GEO)

Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)
Base em licitações (site
Corsan)

R$ 100,00/mês (Licitações)
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.
Considerada
responsabilidade do setor a
ser criado.

Tabela 36 - Soma dos investimentos para execução das ações do sistema de abastecimento de água no Cenário Ideal, tanto da área urbana quanto rural de Carazinho,
atuais e corrigdos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 4.631.500,00

R$ 9.728.300,00

R$ 3.001.300,00

R$ 2.506.300,00

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 11.480.200,00

R$ 3.854.800,00

Investimento Total
Estimado
R$ 35.202.400,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 4.909.390,00

R$ 10.930.717,88

R$ 3.574.596,32

R$ 3.164.146,00

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 18.297.694,67

R$ 12.362.865,82

Investimento Total
Estimado
R$ 53.239.410,69

2.4.1.2 Sistema de Esgotamento Sanitário
2.4.1.2.1 Cenário Tendencial
A Tabela 37 apresenta os investimentos estimados para as ações no Cenário Tendencial
para o Sistema de Esgotamento Sanitário Público - (SES), tanto da área urbana quanto rural e a
Tabela 38 a soma dos valores totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo
dos anos de planejamento.
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Tabela 37 - Estimativa dos custos para execução das ações do Cenário Tendencial do Sistema de Esgotamento Sanitário das áreas urbana e rural de Carazinho.
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Cód.

BT-01

BT-02

CENÁRIO TENDENCIAL

BT-03

BT-04

BT-05

BT-06

BT-07

Ações
- Reduzir as edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
conforme a implantação/operação da rede
coletora pública
- Criar cadastro do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural (área urbana:
multifamiliares)
- Aumento da fiscalização municipal em
relação ao atendimento ao Código de
Obras para o SES da área urbana e rural e
em relação ao licenciamento ambiental
dos condomínios residenciais.
Notificando-os.
- Monitoramento do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural, através do
cadastro, em relação ao atendimento ao
código de obras e edificações do
município (Lei Complementar No 176, de
30 de dezembro de 2013). Notificando-os.
- Monitoramento do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural, através do
cadastro, em relação ao esgotamento dos
tanques sépticos por caminhão/empresa
licenciada
- Controlar e orientar a desativação do
sistema individual da área urbana em
conjunto com a ligação da rede urbana;
Vistoria dos locais onde não houve
solicitação das ligações na rede coletora
(após implantação da rede)
- Criação de legislação municipal para
licenciamento ambiental de condomínios

Investimento
Total Estimado
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

R$
255.312,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
2018
-

-

-

30%

55%

70%

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

50%

70%

100%

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

10%

20%

30%

40%

50%

100%

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

-

10%

30%

40%

50%

100%

-

10%

30%

50%

70%

100%
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

40%

60%

100%
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

-

-

-

-

-
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Contratação de 1 fiscal
(salário R$ 788,00 + 35%
encargos)

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

‘

40%
-

Esta ação não
necessita de
investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento.

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

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

50%

100%

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Cód.

CENÁRIO TENDENCIAL

BT-08

BT-09

BT-10

BT-11

BT-12

BT-13

Ações
Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do SES
individual quando não atendido a
legislação municipal, Código de Obras,
sobre a legalidade da ligação com a rede
coletora pública e com desativação do
SES individual, e as sanções do não
atendimento
Criar e implantar programa de assistência
aos sistemas individuais de esgotamento
sanitário, inclusive na zona rural, a fim de
orientar quanto à construção e à
manutenção adequada dos mesmos,
minimizando o risco de contaminação
ambiental.
- Redução dos problemas de lançamento
inadequados de esgotos, conforme a
implantação da rede e operação do SES
público e da fiscalização municipal
- Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros apontados
no diagnóstico nos inquéritos civis com
TAC em vigência
- Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto na regularização de
novas áreas com TAC em vigência
- Redução dos problemas das denúncias
no DEMA, dos inquéritos civis e
vigilância sanitária, com efetiva
fiscalização e notificação para o
atendimento imediato ao SES individual,
de acordo com a legislação municipal

Investimento
Total Estimado

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
2018
50%

R$
140.000,00

R$
141.600,00

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

-

100%

100%

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

50%

100%

100%

100%

R$
1.600,00

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

-

-

40%

60%

100%

-

-

30%

50%

100%

R$
30.000,00

R$
50.000,00

R$
100.000,00

-

-

-

-

20%

30%

100%
R$
100.000,00
40%

Esta ação não
necessita de
investimento.

-
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100%

-

R$
180.000,00
R$
1.700.000,00

20%

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

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

Programas de educação
ambiental: R$
8.000,00/ano
(investimentos em
campanhas, material
impresso, entre outros)

Programas de assistência:
R$ 8.000,00/ano
(investimentos em
campanhas, material
impresso, entre outros)
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.
Estimado (R$
100.000,00/ano).

100%
R$
400.000,00
60%

100%
R$
1.200.000,00
100%

Estimado (R$
100.000,00/ano).

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

CENÁRIO TENDENCIAL

Cód.

Ações

Investimento
Total Estimado

- Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos pontos
críticos de lançamento ilegal de esgoto
BT-14
sanitário (com dados primários) e também
sem ligação com a rede coletora (quando
estiver em operação)

Esta ação não
necessita de
investimento.

- Elaboração de estudo para análise e
BT-15 monitoramento da qualidade dos recursos
hídricos, classificação e planejamento

Esta ação não
necessita de
investimento.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
2018
-

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
30%

50%

100%
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

-

-

-

-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

-

50%

100%

-

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

CENÁRIO TENDENCIAL

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total Estimado

BT-16

- Implantação da ligação da EBE J1 com
a rede coletora já implantada à ETE
Jacuí (aproximadamente 1.000 metros)

R$
300.000,00

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

10%
BT-17

- Implantação da rede coletora de esgoto
(aproximadamente 160 km)

R$
33.600.000,00

BT-18

20%

-

R$
4.550.000,00
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50%

100%

R$
150.000,00

R$
150.000,00

30%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

-

-

Base em licitações (site
Corsan) - Editais de Cruz
Alta e Ijuí, R$ 300,00/m
de rede

40%

55%

70%

R$
4.800.000,00

R$
7.200.000,00

R$
7.200.000,00

Base em licitações (site
Corsan) - Editais de Cruz
Alta e Ijuí, R$ 300,00/m
de rede

50%

100%

-

-

R$
2.275.000,0
0

R$
2.275.000,00

R$
R$
R$
4.800.000,0 4.800.000,0 4.800.000,0
0
0
0
-

Implantação do coletor tronco
(aproximadamente 6.500 m)

-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Base em licitações (site
Corsan) - Editais Cidreira
e Cachoeira do Sul, R$
700,00/m

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total Estimado

BT-19

- Instalação das estações de
bombeamento (9)

R$
2.100.000,00

BT-20

- Economias atendidas pelo SES público

Esta ação não
necessita de
investimento.

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

-

-

-

-

-

-

-

50%

100%

-

-

(J1, J3, J2,
U1, U2, U3,
U4, U5)
R$
15.036.480,0
0
-

-

-

50%

100%

100%

100%

- Operação/Manutenção na rede
coletora, por área

R$
18.273.500,00

BT-22

- Criação de lei municipal a qual
regulamente as sanções para as
economias não ligadas a rede de esgoto

Esta ação não
necessita de
investimento.

BT-23

- Criação e implementação do Programa
de Pró-Ligação para população menos
favorecida socialmente, com tarifa
social, e também com incentivos de
redução de tarifas de ligação para a
população que fizer a ligação
imediata/ou em curto prazo

Esta ação não
necessita de
investimento.

BT-24

- Elaboração de estudo para
levantamentos e o monitoramento de
pontos críticos decorrentes da operação
da rede coletora de esgoto

Esta ação não
necessita de
investimento.

BT-25

- Elaboração de estudo para cadastro e
mapeamento georreferenciado da rede
de esgoto existente, incorporando as
informações no SIG PMSB, com
dimensionamento, estruturas e
acessórios

CENÁRIO TENDENCIAL

BT-21

-

-

(J1, J3)

(J1, J3, J2,
U1, U2)

R$
313.260,00

R$
2.923.760,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores
Base em licitações (site
Corsan) - Carazinho
(média) (redução de 350
mil para 300 mil)
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Base em licitações (site
Corsan)

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

-

-

-

20%

50%

100%

-

-

-

-

-

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.
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Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
EBE J2, U2 e
EBE J1 e J3
EBE U4 e U5
U1
R$
R$
R$
600.000,00
900.000,00
600.000,00
40%
55%
70%

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Cód.

CENÁRIO TENDENCIAL

BT-26

Ações

- Implantação da ETE Jacuí (Módulo 1
– 40 L/s) e do emissário no Rio Glória
(150 m)

Investimento
Total Estimado

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
50%
100%

R$
2.215.000,00

-

BT-27

- Implantação do Módulo 2 da ETE
Jacuí (Módulo 2 – 40 L/s)

- Implantação do Módulo 3 da ETE
Jacuí (Módulo 3 – 40 L/s)

-

R$
1.390.000,00

Base em licitações (site
Corsan) - Emissário 75
mil (utilizando média dos
valores do emissário de
Itaqui e de Sto. Antônio
da Patrulha = R$
500,00/m); Desarenador
400 mil (adaptado de
Edital Capão da Canoa);
UASB 730 mil (adaptado
de Edital Sto. Antônio da
Patrulha); Leitos de
secagem 150 mil
(adaptado de Edital Passo
Fundo); Flotador 660 mil
e tanque de lodo e de
contato 100 mil cada
(adaptado de Edital
Capão da Canoa)

-

Base em licitações (site
Corsan) - UASB 730 mil
(adaptado de Edital Sto.
Antônio da Patrulha);
Flotador 660 mil
(adaptado de Edital
Capão da Canoa)

100%

Base em licitações (site
Corsan) - UASB 730 mil
(adaptado de Edital Sto.
Antônio da Patrulha);
Flotador 660 mil
(adaptado de Edital
Capão da Canoa)

-

50%

100%

R$
695.000,00

R$
695.000,00

-

-

R$
1.390.000,00
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-

R$
1.107.500,00

-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores

-

R$
1.107.500,0
0

R$
1.390.000,00

-

BT-28

-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total Estimado

BT-29

- Obtenção da LO para a ETE Jacuí,
conforme implantação dos módulos

R$
60.000,00

BT-30

- Operação/manutenção da ETE Jacuí
(conforme a implantação e capacidade
de vazão de tratamento), em
conformidade com a LO

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
(Módulo 1)
R$
20.000,00
40%

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
100%
100%
(Módulo 2)
(Módulo 3)
R$
R$
20.000,00
20.000,00
80%
100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores
Estimado (FEPAM)
Base em licitações (site
Corsan) - Operação
(estimado R$100 mil);

R$
4.680.000,00

Manutenção (adaptado de
R$
3.600.000,00 editais de manutenção da
ETE Surpla e Surne -R$

R$
120.000,00

R$
960.000,00

50%

100%

100%

R$
18.000,00

R$
144.000,00

R$
432.000,00

50%

100%

100%

CENÁRIO TENDENCIAL

200 mil)

BT-31

BT-32

BT-33

BT-34

BT-35

- Monitoramento do atendimento ao
índice de tratamento de esgoto na ETE
Jacuí através de análises do esgoto
bruto/tratado, em conformidade com LO
- Monitoramento do atendimento aos
índices de qualidade da água no corpo
hídrico receptor (Rio Glória), a
montante e jusante do ponto de
lançamento, conforme LO, para adoção
de medidas preventivas e corretivas
evitando a alteração das características
dos corpos da água
- Elaboração de estudo para
acompanhamento e modernização da
ETE
- Criação e a implementação de um
sistema de ouvidoria para
denúncias/problemas do SES
- Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de reuso
do efluente tratado para atender os usos
menos exigentes e diminuir o consumo
de água potável do município

-

-

-

R$
594.000,00

Estimado R$
3.000,00/mês em análises
(físico-químicas e
bacteriológicas) do índice
de tratamento do esgoto

-

-

-

R$
990.000,00

R$
150.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento.

-

-

R$
720.000,00

-

-

-

-

50%

100%

100%

-

-

-

-

50%

100%

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

232
‘

R$
240.000,00

100%
R$
150.000,00
100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

R$
30.000,00

Estimado R$
5.000,00/mês em análises
(físico-químicas e
bacteriológicas) do índice
de tratamento do esgoto

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Cód.

Investimento
Total Estimado

Ações

CENÁRIO TENDENCIAL

- Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de reuso
BT-36
do lodo gerado na ETE para uma
alternativa sustentável para a questão
- Criação do Programa Água de Reuso –
com incentivos fiscais e custo menor
por m3 de água de reuso em
BT-37
comparação a água potável, para as
empresas/indústrias do município que
utilizarem a água de reuso da ETE nos
usos possíveis
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Esta ação não
necessita de
investimento.

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

-

-

-

-

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
50%

100%

-

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos Valores
Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Considerada
responsabilidade do setor
a ser criado.

Tabela 38 - Soma dos investimentos para execução das ações do SES no cenário Tendencial, para área urbana e rural, atuais e corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 4.812.765,60

R$ 4.844.365,60

R$ 8.403.265,60

R$ 10.357.525,60

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 13.597.822,40

R$ 30.693.667,20

Investimento Total
Estimado
R$ 72.709.412,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 5.101.531,54

R$ 5.443.129,19

R$ 10.008.423,78

R$ 13.076.137,43

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 21.672.863,05

R$ 98.438.748,85

Investimento Total
Estimado
R$ 153.740.833,84

2.4.1.2.2 Cenário Otimista
A estimativa dos custos para a execução das ações propostas tanto para área urbana
quanto para área rural no Cenário Otimista para o SES, encontra-se na Tabela 39 e a Tabela 40
mostra a soma dos valores totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo
dos anos de planejamento.

234

Tabela 39 - Estimativa dos custos para execução das ações do Cenário Otimista do Sistema de Esgotamento Sanitário da área urbana e rural de Carazinho.
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Cód.

BO-01

CENÁRIO OTIMISTA

BO-02

Ações
- Criar/programar atividades/fazer
funcionar um setor ou departamento
multidisciplinar responsável pela
gestão dos 04 eixos do saneamento
- Apresentar relatório semestral
operacional e financeiro ao setor
responsável pela gestão dos 04 eixos
do saneamento básico. (Todas as
atividades programadas devem ser
apresentadas no relatório de
acompanhamento semestral).

Investimento
Total Estimado
(R$)
Esta ação não
necessita de
investimento.

- Criar cadastro do sistema individual
de esgoto da área urbana e rural

Esta ação não
necessita de
investimento.

- Monitoramento do sistema
individual de esgoto da área urbana e
rural, através do cadastro, em relação
ao atendimento ao código de obras e
BO-06
edificações do
município (Lei Complementar No
176, de 30 de dezembro de 2013).
Notificando-os.

2016

2017

2018

-

100%

100%

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

20%

30%

40%

70%

85%

50%

100%

-

70%

80%

100%

-

10%

30%
-

R$
242.546,40

-

30%

50%

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

30%

50%

80%

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

-
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Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

‘

Curto Prazo Médio Prazo
(2016-2019) (2020-2023)

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento.

- Aumento da fiscalização municipal
em relação ao atendimento ao Código
de Obras para o SES da área urbana e
BO-05
rural e em relação ao licenciamento
ambiental dos condomínios
residenciais.

Imediato/ Emergenciais (2016-2018)

-

- Reduzir as edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
BO-03
conforme a implantação/operação da
rede coletora pública
BO-04

Horizontes

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

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Cód.

BO-07

CENÁRIO OTIMISTA

BO-08

BO-09

BO-10

BO-11

BO-12

Ações
- Monitoramento do sistema
individual de esgoto da área urbana e
rural, através do cadastro, em relação
ao esgotamento dos tanques sépticos
por caminhão/empresa licenciada
- Controlar e orientar a desativação
do sistema individual da área urbana
em conjunto com a ligação da rede
urbana; Vistoria dos locais onde não
houve solicitação das ligações na rede
coletora (após implantação da rede)
- Criação de legislação municipal
para licenciamento ambiental de
condomínios
Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do
SES individual quando não atendido
a legislação municipal, Código de
Obras, sobre a legalidade da ligação
com a rede coletora pública e com
desativação do SES individual, e as
sanções do não atendimento
Criar e implantar programa de
assistência aos sistemas individuais
de esgotamento sanitário,
inclusive na zona rural, a fim de
orientar quanto à construção e à
manutenção adequada dos mesmos,
minimizando o risco de contaminação
ambiental.
- Redução dos problemas de
lançamento inadequados de esgotos,
conforme a implantação da rede e

Investimento
Total Estimado
(R$)

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

10%

30%

50%

Esta ação não
necessita de
investimento.
20%

30%

Esta ação não
necessita de
investimento.

R$
156.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento.

50%

100%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

40%

70%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

50%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

10%

20%

30%

40%

80%

100%

-
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100%

-

50%

R$
156.000,00

80%

Longo Prazo
(2024-2035)

10%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Curto Prazo Médio Prazo
(2016-2019) (2020-2023)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Programas de
educação ambiental:
R$ 8.000,00/ano
(investimentos em
campanhas, material
impresso, entre
outros)

Programas de
assistência: R$
8.000,00/ano
(investimentos em
campanhas, material
impresso, entre
outros)
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL
Cód.

Ações

CENÁRIO OTIMISTA

operação do SES público e da
fiscalização municipal
- Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros
BO-13
apontados no diagnóstico nos
inquéritos civis com TAC em
vigência
- Instalação e operação de tratamento
BO-14 coletivo de esgoto na regularização
de novas áreas com TAC em vigência
- Redução dos problemas das
denúncias no DEMA, dos inquéritos
civis e vigilância sanitária, com
BO-15 efetiva fiscalização e notificação para
o atendimento imediato ao SES
individual, de acordo com a
legislação municipal
- Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos
pontos críticos de lançamento ilegal
BO-16
de esgoto sanitário (com dados
primários) e também sem ligação
com a rede coletora (quando estiver
em operação)
- Elaboração de estudo para análise e
monitoramento da qualidade dos
BO-17
recursos hídricos, classificação e
planejamento
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Investimento
Total Estimado
(R$)

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

-

50%

50%

R$
50.000,00

R$
50.000,00

100%
R$
100.000,00
50%

100%
R$
100.000,00
70%

R$
100.000,00

R$
1.810.000,00

-

20%
Esta ação não
necessita de
investimento.

-

-

Estimado (R$
100.000,00/ano).

100%
R$
10.000,00
80%

30%

Esta ação não
necessita de
investimento.

100%
R$
400.000,00
100%

100%
R$
1.200.000,00
100%

-

-

50%

-

100%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

50%
-

Estimado (R$
100.000,00/ano).

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-
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-

Longo Prazo
(2024-2035)

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

Curto Prazo Médio Prazo
(2016-2019) (2020-2023)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

100%

100%

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Cód.

Ações

Investimento
Total Estimado
(R$)

BO-18

- Implantação da ligação da EBE J1
com a rede coletora já implantada à
ETE Jacuí (aproximadamente 1000
metros de rede)

R$
300.000,00

BO-19

- Implantação da rede coletora de
esgoto (aproximadamente 160 km)

R$
48.000.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

-

-

-

-

-

20%

30%

40%

70%

100%

R$
4.800.000,00

R$
4.800.000,00

R$
14.400.000,00

R$
14.400.000,00

EBE J3

EBE J2

EBE U2 e
EBE U1

EBE U4 e
EBE U5

R$
300.000,00

R$
300.000,00

R$
600.000,00

R$
600.000,00

30%

50%

100%

-

-

R$
1.365.000,00

R$
910.000,00

R$
2.275.000,00

15%

25%

40%

70%

85%

R$
300.000,00
10%

R$
R$
4.800.000,00 4.800.000,00

CENÁRIO OTIMISTA

EBE J1
BO-20

- Instalação das estações de
bombeamento (9)

R$
2.100.000,00

BO-21

Implantação do coletor tronco
(aproximadamente 6.500 m)

R$
4.550.000,00

BO-22

- Economias atendidas pelo SES
público

Esta ação não
necessita de
investimento.

BO-23

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J1

R$
3.759.120,00

BO-24

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J3

R$
1.827.350,00

BO-25

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J2, U1 e U2

R$
6.808.184,00

BO-26

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Áreas U3, U4 e U5

R$
7.309.400,00

-

R$
300.000,00
-

-

-

-

30%
R$
62.652,00
-

70%
R$
146.188,00
50%
R$
52.210,00

-

-

-

-

-

-
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100%
R$
208.840,00
100%
R$
104.420,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
Base em licitações
(site Corsan) - Editais
de Cruz Alta e Ijuí,
R$ 300,00/m de rede
Base em licitações
(site Corsan) - Editais
de Cruz Alta e Ijuí,
R$ 300,00/m de rede
Base em licitações
(site Corsan) Carazinho (média)
(redução de 350 mil
para 300 mil)
Base em licitações
(site Corsan) - Editais
Cidreira e Cachoeira
do Sul, R$ 700,00/m
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%
100%
De acordo com o
R$
R$
PMSB de Benedito
835.360,00
2.506.080,00
Novo (SC-2011), o
custo de operação e
100%
100%
manutenção das redes
R$
R$
representa 25% do
417.680,00
1.253.040,00
faturamento da
100%
100%
30%
empresa com
(Implantada e (Implantada e
(Implantada)
esgotamento.
operando)
operando)
Como esta
R$
R$
R$
informação
ainda não
125.304,00
1.670.720,00
5.012.160,00
existe
para
100%
50%
Carazinho,
(Implantada e
(implantada)
contabilizou-se
o
operando)

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Ações

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

CENÁRIO OTIMISTA

Cód.

Investimento
Total Estimado
(R$)
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2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

R$
1.044.200,00

R$
6.265.200,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
faturamento com o
abastecimento de
água, utilizando o
mesmo valor para
base de cálculo,
sendo
R$ 5.012.134,00 (ano
2014). -> 25% deste
valor representa R$
1.253.040,00/ano
para a
operação/manutenção
das redes.
De acordo com a Fig.
124 do Diagnóstico,
as áreas J1, U1, U3 e
U5 podem ser
consideradas
aproximadamente
iguais, enquanto que
J2, J3, U2 e U4
possuem área
aproximadamente
metade à das
anteriores. ->
utilizando-se esta
estimativa de área,
dividiu-se os R$
1.253.040,00/ano
proporcionalmente
para cada área. (R$
104.420,00 para as
menores e R$
208.840,00 para as
maiores)

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Cód.

BO-27

Ações

- Criação de lei municipal a qual
regulamente as sanções para as
economias não ligadas a rede de
esgoto

Investimento
Total Estimado
(R$)

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

100%

-

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

CENÁRIO OTIMISTA

- Criação e implementação do
Programa de Pró-Ligação para
população menos favorecida
socialmente, com tarifa social, e
BO-28
também com incentivos de redução de
tarifas de ligação para a população que
fizer a ligação imediata/ou em curto
prazo

BO-29

BO-30

- Elaboração de estudo para cadastro e
mapeamento georreferenciado da rede
de esgoto existente, incorporando as
informações no SIG PMSB, com
dimensionamento, estruturas e
acessórios

100%

100%

Esta ação não
necessita de
investimento.

30%

50%

Esta ação não
necessita de
investimento.

100%

100%

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

80%

100%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

50%

-

240
‘

100%

-

- Elaboração de estudo para
levantamentos e o monitoramento de
pontos críticos decorrentes da
operação da rede coletora de esgoto

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

80%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Cód.

Ações

R$
2.215.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

-

-

-

-

-

-

-

50%

100%

-

R$
695.000,00

R$
695.000,00

-

50%

100%

R$
695.000,00

R$
695.000,00

R$
2.215.000,00

CENÁRIO OTIMISTA

- Implantação da ETE Jacuí (Módulo 1
BO-31 – 40 L/s) e do emissário no Rio Glória
(150 m)

Investimento
Total Estimado
(R$)

-

BO-32

- Implantação do Módulo 2 da ETE
Jacuí (Módulo 2 – 40 L/s)

R$
1.390.000,00

BO-33

- Implantação do Módulo 3 da ETE
Jacuí (Módulo 3 – 40 L/s)

R$
1.390.000,00

-

-
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-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
Base em licitações
(site Corsan) Emissário 75 mil
(utilizando média dos
valores do emissário
de Itaqui e de Santo
Antônio da Patrulha =
R$ 500,00/m);
Desarenador 400 mil
(adaptado de Edital
Capão da Canoa);
UASB 730 mil
(adaptado de Edital
Santo Antônio da
Patrulha); Leitos de
secagem 150 mil
(adaptado de Edital
Passo Fundo);
Flotador 660 mil e
tanque de lodo e de
contato 100 mil cada
(adaptado de Edital
Capão da Canoa)
Base em licitações
(site Corsan) - UASB
730 mil (adaptado de
Edital Santo Antônio
da Patrulha); Flotador
660 mil (adaptado de
Edital Capão da
Canoa)
Base em licitações
(site Corsan) - UASB
730 mil (adaptado de
Edital Santo Antônio

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Cód.

BO-34

Ações

- Obtenção da LO para a ETE Jacuí,
conforme implantação dos módulos

Investimento
Total Estimado
(R$)

R$
60.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

-

CENÁRIO OTIMISTA

- Operação/manutenção da ETE Jacuí
(conforme a implantação e capacidade
BO-35
de vazão de tratamento), em
conformidade com a LO

R$
4.920.000,00

- Monitoramento do atendimento ao
índice de tratamento de esgoto na ETE
BO-36
Jacuí através de análises do esgoto
bruto/tratado, em conformidade com a
LO
- Monitoramento do atendimento aos
índices de qualidade da água no corpo
hídrico receptor (Rio Glória), a
montante e jusante do ponto de
BO-37
lançamento, conforme LO, para
adoção de
medidas preventivas e corretivas
evitando a alteração das características
dos corpos da água

R$
680.400,00

-

R$
1.134.000,00

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%
(Módulo 1)
R$
20.000,00
40%

100%
(Módulo 1)

100%
(Módulo 1)

-

-

40%

40%

100%
(Módulo 2)
R$
20.000,00
80%

100%
(Módulo 3)
R$
20.000,00
100%

R$
120.000,00

R$
120.000,00

R$
120.000,00

R$
960.000,00

R$
3.600.000,00

90%

100%

100%

100%

100%

R$
32.400,00

R$
36.000,00

R$
36.000,00

R$
144.000,00

R$
432.000,00

90%

100%

100%

100%

100%

R$
54.000,00
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R$
60.000,00

R$
60.000,00

R$
240.000,00

R$
720.000,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
da Patrulha); Flotador
660 mil (adaptado de
Edital Capão da
Canoa)
Estimado (FEPAM)
Base em licitações
(site CORSAN) Operação (estimado
R$ 100 mil);
Manutenção
(adaptado dos editais
de manutenção da
ETE Surpla e Surne R$ 200 mil)
Estimado R$
3.000,00/mês em
análises (físicoquímicas e
bacteriológicas) do
índice de tratamento
do esgoto
Estimado R$
5.000,00/mês em
análises (físicoquímicas e
bacteriológicas) do
índice de tratamento
do esgoto

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA

Cód.

Ações

- Elaboração de estudo para
acompanhamento e modernização da
ETE
- Criação e a implementação de um
BO-39
sistema de ouvidoria para
denúncias/problemas do SES
- Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
reuso do efluente tratado para atender
BO-40
os usos menos exigentes e diminuir o
consumo de água potável do
município
- Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
BO-41
reuso do lodo gerado na ETE para
uma alternativa sustentável para a
questão
- Criação do Programa Água de Reuso
– com incentivos fiscais e custo menor
por m3 de água de reuso em
BO-42
comparação a água potável, para as
empresas/indústrias do município que
utilizarem a água de reuso da ETE nos
usos possíveis
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

CENÁRIO OTIMISTA

BO-38

Investimento
Total Estimado
(R$)
R$
150.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

-

-

-

-

100%

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

50%
R$
75.000,00
100%

100%
R$
75.000,00
100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.
-

-

-

50%

100%

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
-

-
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Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

-

Estimado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

‘

Curto Prazo
(2016-2019)

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

50%

100%
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Tabela 40 - Soma dos investimentos para execução das ações do SES no Cenário Otimista, para área urbana e rural de Carazinho, atuais e corrigdos para os anos de
planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 7.623.000,00

R$ 6.632.817,60

R$ 6.603.163,60

R$ 8.838.329,60

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 22.312.022,40

R$ 37.048.667,20

Investimento Total
Estimado

R$ 89.058.000,40

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 8.080.380,00

R$ 7.452.633,86

R$ 7.864.473,50

R$ 11.158.187,48

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 35.561.973,94

R$ 118.820.094,78

Investimento Total
Estimado

R$ 188.937.743,55

2.4.1.2.3 Cenário Ideal
A Tabela 41 apresenta a estimativa dos custos inerentes à execução das ações propostas
para as áreas urbana e rural, no Cenário Ideal do SES e a Tabela 42 apresenta a soma dos valores
totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
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Tabela 41 - Estimativa dos custos para execução das ações do Cenário Ideal do Sistema de Esgotamento Sanitário das áreas urbana e rural de Carazinho.

CENÁRIO IDEAL

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

BI-01

- Criar/programar atividades/fazer
funcionar um setor ou departamento
multidisciplinar responsável pela gestão
dos 04 eixos do saneamento

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-02

- Apresentar relatório semestral
operacional e financeiro ao setor
responsável pela gestão dos 04 eixos do
saneamento básico. (Todas as atividades
programadas devem ser apresentadas no
relatório de acompanhamento
semestral).

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-03

- Reduzir as edificações com sistema
individual de esgotamento sanitário,
conforme a implantação/operação da
rede coletora pública

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-04

- Criar cadastro do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-05

- Aumento da fiscalização municipal em
relação ao atendimento ao Código de
Obras para o SES da área urbana e rural
e em relação ao licenciamento
ambiental dos condomínios residenciais.

BI-06

- Monitoramento do sistema individual
de esgoto da área urbana e rural, através
do cadastro, em relação ao atendimento
ao código de obras e edificações do
município (Lei Complementar No 176,
de 30 de dezembro de 2013).
Notificando-os.

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%

100%

100%

100%
--

100%

100%

100%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

10%

20%

30%

40%

80%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

30%

50%

70%

100%

-

80%

100%

100%

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

80%

100%

100%

30%
R$
12.765,60
10%

50%

70%

R$
R$
12.765,60 12.765,60
30%

Esta ação não
necessita de
investimento.

50%

-
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100%
-

100%

R$
255.312,00

100%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

Contratação de 1 fiscal (salário
R$ 788,00 + 35% encargos)

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

CENÁRIO IDEAL

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

BI-07

- Monitoramento do sistema individual de
esgoto da área urbana e rural, através do
cadastro, em relação ao esgotamento dos
tanques sépticos por caminhão/empresa
licenciada

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-08

- Controlar e orientar a desativação do
sistema individual da área urbana em
conjunto com a ligação da rede urbana;
Vistoria dos locais onde não houve
solicitação das ligações na rede coletora
(após implantação da rede)

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-09

- Criação de legislação municipal para
licenciamento ambiental de condomínios

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-10

BI-11

BI-12

Elaboração e implementação de
programas de educação ambiental e
campanhas para conscientização da
população sobre os problemas do SES
individual quando não atendido a
legislação municipal, Código de Obras,
sobre a legalidade da ligação com a rede
coletora pública e com desativação do
SES individual, e as sanções do não
atendimento
Criar e implantar programa de assistência
aos sistemas individuais de esgotamento
sanitário,
inclusive na zona rural, a fim de orientar
quanto à construção e à manutenção
adequada dos mesmos, minimizando o
risco de contaminação ambiental.
- Redução dos problemas de lançamento
inadequados de esgotos, conforme a
implantação da rede e operação do SES
público e da fiscalização municipal

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
30%

Esta ação não
necessita de
investimento.

20%

50%

100%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

30%

40%

80%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

50%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
4.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
8.000,00

R$
32.000,00

R$
96.000,00

10%

20%

30%

40%

80%

100%

-
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100%

-

50%

R$
156.000,00

70%
-

10%

R$
156.000,00

50%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

Programas de educação
ambiental: R$ 8.000,00/ano
(investimentos em campanhas,
material impresso, entre outros)

Programas de assistência: R$
8.000,00/ano (investimentos em
campanhas, material impresso,
entre outros)

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

SES INDIVIDUAL/PARTICULAR - ÁREA URBANA E RURAL

Cód.

Ações

- Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto nos bairros apontados
BI-13
no diagnóstico nos inquéritos civis com
TAC em vigência
BI-14

- Instalação e operação de tratamento
coletivo de esgoto na regularização de
novas áreas com TAC em vigência

CENÁRIO IDEAL

- Redução dos problemas das denúncias
no DEMA, dos inquéritos civis e
vigilância sanitária, com efetiva
BI-15
fiscalização e notificação para o
atendimento imediato ao SES
individual, de acordo com a legislação
municipal
- Elaboração de estudo para
levantamento/monitoramento dos
pontos críticos de lançamento ilegal de
BI-16
esgoto sanitário (com dados primários)
e também sem ligação com a rede
coletora (quando estiver em operação)
- Elaboração de estudo para análise e
monitoramento da qualidade dos
BI-17
recursos hídricos, classificação e
planejamento
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
-

R$
100.000,00

50%

50%

-

30%

100%
100%
R$
R$
100.000,0 100.000,0
0
0
50%
70%

Esta ação não
necessita de
investimento.

Estimado (R$ 100.000,00/ano).

100%

100%

100%

R$
100.000,00

R$
400.000,00

R$
1.200.000,00

80%

100%

100%

50%

70%

Esta ação não
necessita de
investimento.

80%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

-

50%
-
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Estimado (R$ 100.000,00/ano).

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

20%

‘

-

R$
R$
50.000,00 50.000,00

R$
1.900.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

CENÁRIO IDEAL

Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

BI-18

- Implantação da ligação da EBE J1
com a rede coletora já implantada à
ETE Jacuí (aproximadamente 1000
metros de rede)

R$
300.000,00

BI-19

- Implantação da rede coletora de
esgoto (aproximadamente 160 km)

R$
48.000.000,0
0

BI-20

Implantação do coletor tronco
(aproximadamente 6.500 m)

R$
4.550.000,00

BI-21

- Instalação das estações de
bombeamento (9)

R$
2.100.000,00

BI-22

- Ampliação da rede coletora de
esgoto sanitário para atender a
universalização (aproximadamente
60Km)

R$
18.000.000,0
0

BI-23

- Economias atendidas pelo SES
público

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-24

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J1

R$
3.800.888,00

BI-25

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J3

R$
1.858.676,00

BI-26

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Área J2, U1 e U2

R$
6.933.488,00

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%

-

-

-

-

40%

80%
R$
19.200.000,0
0
-

100%

R$
300.000,00
10%
20%
30%
R$
R$
R$
4.800.000,0 4.800.000,0 4.800.000,0
0
0
0
10%
30%
50%
R$
R$
R$
455.000,00 910.000,00 910.000,00

R$
4.800.000,00
100%
R$
2.275.000,00

-

EBE J3

EBE J2

R$
300.000,00
-

-

R$
300.000,00
-

R$
300.000,00
-

EBE U2 e
EBE U1
R$
600.000,00
-

3%

10%

25%

42%

80%

EBE J1

10%
R$
20.884,00
-

40%
R$
83.536,00
20%
R$
20.884,00

-

-
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-

70%
100%
100%
R$
R$
R$
146.188,00
208.840,00
835.360,00
60%
100%
100%
R$
R$
R$
62.652,00
104.420,00
417.680,00
10%
100%
50%
(Implantad
(Implantada
(implantada)
a)
e operando)
R$
R$
R$
41.768,00
208.840,00 1.670.720,00

R$
9.600.000,00
-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores
Base em licitações (site Corsan)
- Editais de Cruz Alta e Ijuí, R$
300,00/m de rede
Base em licitações (site Corsan)
- Editais de Cruz Alta e Ijuí, R$
300,00/m de rede
Base em licitações (site Corsan)
- Editais Cidreira e Cachoeira do
Sul, R$ 700,00/m

EBE U4 e
Base em licitações (site Corsan)
EBE U5
- Carazinho (média) (redução de
R$
350 mil para 300 mil)
600.000,00
100%
R$
R$ 300,00/m de rede
18.000.000,0
0
100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.
100%
De acordo com o PMSB de
R$
Benedito Novo (SC-2011), o
2.506.080,00 custo de operação e manutenção
das redes representa 25% do
100%
faturamento
da empresa com
R$
esgotamento.
Como esta
1.253.040,00
informação
ainda
não
existe para
100%
Carazinho,
contabilizou-se
o
(Implantada
faturamento com o
e operando)
abastecimento de água,
R$
utilizando o mesmo valor para
5.012.160,00

Cód.

Investimento
Total
Estimado

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Áreas U3, U4 e U5

R$
7.309.400,00

BI-28

- Implantação/ Operação/Manutenção
na rede coletora: Áreas novas
(aproximadamente 60 km)

R$
6.265.200,00

BI-29

- Criação de lei municipal a qual
regulamente as sanções para as
economias não ligadas a rede de
esgoto

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-27

CENÁRIO IDEAL

Ações

BI-30

- Criação e implementação do
Programa de Pró-Ligação para
população menos favorecida
Esta ação não
socialmente, com tarifa social, e
necessita de
também com incentivos de redução de
investimento.
tarifas de ligação para a população que
fizer a ligação imediata/ou em curto
prazo

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%
50%
(Implantada
(implantada)
e operando)

R$
1.044.200,00

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

100%

100%

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

-
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base de cálculo, sendo R$
5.012.134,00 (ano 2014). --->
25% deste valor representa R$
1.253.040,00/ano para a
operação/manutenção das redes.
/ De acordo com a Fig. 124 do
Diagnóstico, as áreas J1, U1, U3
e U5 podem ser consideradas
aproximadamente iguais,
enquanto que J2, J3, U2 e U4
possuem área aproximadamente
R$
metade à das anteriores. --->
6.265.200,00
utilizando-se esta estimativa de
área, dividiu-se os R$
1.253.040,00/ano
proporcionalmente para cada
área. (R$ 104.420,00 para as
menores e R$ 208.840,00 para as
maiores)
100%
Base em licitações (site Corsan)
R$
6.265.200,00

100%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

Cód.

BI-31

BI-32

Ações
- Elaboração de estudo para
levantamentos e o monitoramento de
pontos críticos decorrentes da
operação da rede coletora de esgoto
- Elaboração de estudo para cadastro e
mapeamento georreferenciado da rede
de esgoto existente, incorporando as
informações no SIG PMSB, com
dimensionamento, estruturas e
acessórios

Investimento
Total
Estimado
Esta ação não
necessita de
investimento.

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
20%

CENÁRIO IDEAL

- Implantação da ETE Jacuí (Módulo
1 – 40 L/s) e do emissário no Rio
Glória (150 m)

-

- Implantação do Módulo 2 da ETE
Jacuí (Módulo 2 – 40 L/s)

R$
2.215.000,00

- Implantação do Módulo 3 da ETE
Jacuí (Módulo 3 – 40 L/s)

50%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

80%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

-

-

-

-

50%

100%

-

R$
695.000,00

R$
695.000,00

-

50%

100%

R$
695.000,00

R$
695.000,00

R$
2.215.000,0
0

R$
1.390.000,00
-

-

R$
1.390.000,00
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100%

-

BI-35

20%

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-34

80%
-

100%

BI-33

50%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Base em licitações (site Corsan)
- Emissário 75 mil (utilizando
média dos valores do emissário
de Itaqui e de Sto. Antônio da
Patrulha = R$ 500,00/m);
Desarenador 400 mil (adaptado
de Edital Capão da Canoa);
UASB 730 mil (adaptado de
Edital Sto. Antônio da Patrulha);
Leitos de secagem 150 mil
(adaptado de Edital Passo
Fundo); Flotador 660 mil e
tanque de lodo e de contato 100
mil cada (adaptado de Edital
Capão da Canoa)
Base em licitações (site Corsan)
- UASB 730 mil (adaptado de
Edital Sto. Antônio da Patrulha);
Flotador 660 mil (adaptado de
Edital Capão da Canoa)
Base em licitações (site Corsan)
- UASB 730 mil (adaptado de
Edital Sto. Antônio da Patrulha);
Flotador 660 mil (adaptado de
Edital Capão da Canoa)

Cód.

Ações

BI-36

- Obtenção da LO para a ETE Jacuí,
conforme implantação dos módulos

BI-37

- Operação/manutenção da ETE Jacuí
(conforme a implantação e capacidade
de vazão de tratamento), em
conformidade com a LO

CENÁRIO IDEAL

BI-38

BI-39

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Investimento
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Total
Estimado
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
(Módulo 1) (Módulo 1) (Módulo 1) (Módulo 1)
(Módulo 2)
(Módulo 3)
60.000,00
R$
R$
R$
20.000,00
20.000,00
20.000,00
40%
40%
40%
40%
80%
100%
R$
5.040.000,00

- Monitoramento do atendimento ao
índice de tratamento de esgoto na ETE
R$
Jacuí através de análises do esgoto
720.000,00
bruto/tratado, em conformidade com a
LO
- Monitoramento do atendimento aos
índices de qualidade da água no corpo
hídrico receptor (Rio Glória), a
montante e jusante do ponto de
R$
lançamento, conforme LO, para
1.200.000,00
adoção de medidas preventivas e
corretivas evitando a alteração das
características dos corpos da água

BI-40

- Elaboração de estudo para
acompanhamento e modernização da
ETE

R$
150.000,00

BI-41

- Criação e a implementação de um
sistema de ouvidoria para
denúncias/problemas do SES

Esta ação não
necessita de
investimento.

BI-42

Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de
reuso do efluente tratado para atender
os usos menos exigentes e diminuir o
consumo de água potável do
município

R$
120.000,00

R$
120.000,00

R$
120.000,00

R$
120.000,00

R$
960.000,00

R$
3.600.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
36.000,00

R$
36.000,00

R$
36.000,00

R$
36.000,00

R$
144.000,00

R$
432.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
60.000,00

R$
60.000,00

R$
60.000,00

R$
60.000,00

R$
240.000,00

R$
720.000,00

-

-

-

50%
R$
75.000,00
100%

100%
R$
75.000,00
100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

50%

-
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-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Estimado (FEPAM)
Base em licitações (site Corsan)
- Operação (estimado R$ 100
mil); Manutenção (adaptado dos
editais de manutenção da ETE
Surpla e Surne - R$ 200 mil)
Estimado R$ 3.000,00/mês em
análises (físico-químicas e
bacteriológicas) do índice de
tratamento do esgoto

Estimado R$ 5.000,00/mês em
análises (físico-químicas e
bacteriológicas) do índice de
tratamento do esgoto

Estimado.
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

Cód.

Investimento
Total
Estimado

Ações

CENÁRIO IDEAL

- Elaboração de estudo para a
implantação de um programa de reuso
BI-43
do lodo gerado na ETE para uma
alternativa sustentável para a questão
- Criação do Programa Água de Reuso
– com incentivos fiscais e custo menor
por m3 de água de reuso em
BI-44
comparação a água potável, para as
empresas/indústrias do município que
utilizarem a água de reuso da ETE nos
usos possíveis
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

SES PÚBLICO - ÁREA URBANA
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

-

-

50%

100%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

-

50%

100%
Considerada responsabilidade do
setor a ser criado.

-

Tabela 42 - Soma dos investimentos para execução das ações do SES no Cenário Ideal, para as áreas urbana e rural, atuais e corrigdos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 8.347.649,60

R$ 6.209.185,60

R$ 6.655.373,60

R$ 9.011.865,60

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 27.112.022,40

R$ 56.513.867,20

Investimento Total
Estimado
R$ 113.849.964,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 8.848.508,58

R$ 6.976.640,94

R$ 7.926.656,44

R$ 11.377.272,69

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 43.212.444,70

R$ 181.247.628,17

Investimento Total
Estimado
R$ 259.589.151,51

2.4.1.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
2.4.1.3.1 Cenário Tendencial
A Tabela 43 apresenta os investimentos estimados para as ações no Cenário Tendencial
para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, tanto da área urbana quanto
rural de Carazinho e a Tabela 44 a soma dos valores totais estimados para cada horizonte, atuais
e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
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Tabela 43 - Estimativa dos custos para execução das ações no Cenário Tendencial do Sistema de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos das áreas
urbana e rural de Carazinho.
ÁREA URBANA
Horizontes

CENÁRIO TENDENCIAL

Atividades Analisadas

Ações

Investimento estimado
total

Ações de contingência
quando necessário.

R$
55.556.143,56

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

R$
11.111.228,71

R$
11.111.228,71

R$
33.333.686,14

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

Limpeza Urbana
Contêineres
Coleta Convencional
Destino Final
Logística reversa (resíduos especiais)

Despesas em 2014:
R$ 3.086.452,42
(considerado 90%
para área urbana)

Campanhas de Educação Ambiental
Catadores
ÁREA RURAL

CENÁRIO TENDENCIAL

Horizontes
Atividades Analisadas

Ações

Investimento estimado
total

Coleta

Ações de contingência
quando necessário.

R$
6.172.904,84

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

R$
1.234.580,97

R$
1.234.580,97

R$
3.703.742,90

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

Despesas em 2014:
R$ 3.086.452,42
(considerado 10%
para área urbana)

Tabela 44 - Soma dos investimentos para execução das ações dos Serviços de Limpeza e Manejo
dos Resíduos Sólidos no Cenário Tendencial, para as áreas urbana e rural de Carazinho, atuais
e corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Investimento
Curto Prazo (2016-2019) Médio Prazo (2020-2023) Longo Prazo (2024-2035) estimado total
R$ 12.345.809,68

R$ 12.345.809,68

R$ 37.037.429,04

R$ 61.729.048,40

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Investimento
Curto Prazo (2016-2019) Médio Prazo (2020-2023) Longo Prazo (2024-2035) estimado total
R$ 15.586.300,27
R$ 19.677.344,99
R$ 118.784.052,47
R$154.047.697,73
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

2.4.1.3.2 Cenário Otimista
A Tabela 45 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 46, a Tabela 47 e Tabela 48 apresentam a soma dos valores totais
estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
Neste cenário, foram propostas ações, considerando três 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.
Situação 3 - Realizar a concessão da coleta e operação do aterro sanitário do município.
As três situações estão descritas e valoradas nas tabelas acima citadas.
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Tabela 45 - 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
do município de Carazinho - RS.
ÁREA URBANA
Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Cód.
Ações
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
Estruturar o setor junto a Secretaria de
100%
100%
100%
100%
Obras e Serviços Urbanos, contendo uma Esta ação não
CO-01
equipe disciplinar formada por
necessita de
Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental, investimento.
Engenheiro Florestal e/ou Biólogo.

CENÁRIO OTIMISTA

CO-02

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

Realização de campanhas de educação
ambiental permanentes, conscientizando a
CO-03
população quanto ao destino correto dos
resíduos sólidos.
Divulgação do serviço oferecido pela
Prefeitura Municipal (serviço de poda),
CO-04
pontos de recolhimento de resíduos
especiais, assim como de empresas

R$
160.000,00

R$
160.000,00

R$
160.000,00

-

-

-

-

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

--

Atualização
Atualização
do PGIRS em
do PGIRS em
2024, 2028 e
2020.
2032.
R$
40.000,00

R$
120.000,00

Estimado (INFRA-GEO) - R$
40.000,00 por atualização

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

-

Criação e
Implemen
tação.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

Exercê-la.

Exercê-la.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

100%

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

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

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

-

Criação e
Implemen
tação.

Exercê-la.

-

100%

100%

-

R$
8.000,00
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Exercê-la.

R$ 8.000,00

100%
R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

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

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

CO-08

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

CO-09

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

CO-10

Elaborar e implementar cronograma e
rotas.

CO-11

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

CO-12

CO-13

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

Elaborar e implementar cronograma e
rotas.

Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo
Total
Estimado
(2016-2019) (2020-2023)
2016
2017
2018
Atender toda
a área
50%
pavimentada
100%
Aumentar
(aproximada
Aumentar
100%
para 865
mente
R$
para 1.100km
km
285km) 2
11.373.553,8
vezes por
0
ano.
R$
R$
R$
R$
458.173,2
582.648,00
607.807,80
2.431.231,20
0
100%
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
R$
242.546,40
12.765,60
12.765,60
12.765,60
51.062,40
Criação e
Esta ação não
Implemen Manutenção. Manutenção. Manutenção.
necessita de
tação.
investimento
Atender toda
50%.
a área
100%
Aumentar
pavimentada
Aumentar
100%
para 19
(aprox.
R$
para 27 km
km
285km) 2
825.981,51
vezes por ano
R$
R$
R$
R$
27.238,95
38.707,92
44.707,92
178.831,68
100%
100%
100%
100%
Investimento
incluído na
ação CO9
Esta ação não
necessita de
investimento

-

Criação e
Implemen
tação.

Manutenção.
-
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Manutenção.

Manutenção.

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

100%
R$ 44,14/km - serviço de
varrição

R$
7.293.693,60
100%
R$
153.187,20

Contratação de 1 fiscal
(salário R$ 788,00 + 35%
encargos)

Manutenção.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

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

R$
536.495,04
100%
--

Manutenção.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

CO-14

Capacitar os funcionários responsáveis
pelo serviço de capina e roçada.

CO-15

Instruir e informar demais envolvidos na
atividade.

CO-16

Dispor os resíduos de capina e roçada no
aterro de poda do município.

CO-17

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

Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
114.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
13.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Esta ação não
100%
100%
100%
100%
necessita de
investimento
100%
100%
100%
Investimento
incluído na
ação CO9

Criação e implementação de
Esta ação não
regulamentação municipal, a fim de
CO-18
necessita de
penalizar os responsáveis quando possível
investimento
de identificá-los.
Criação e implementação de um canal de
ouvidoria para a comunicação de
Esta ação não
CO-19 disposição e corte irregular de resíduos de necessita de
poda, assim como para a solicitação do
investimento
serviço.
Criação de um ecoponto junto a Secretaria
de Obras para a disposição de resíduos
provenientes de pequenas podas de
R$
CO-20
jardins em contêineres metálicos para
105.000,00
posterior destinação dos resíduos no
aterro de poda.
Esta ação não
CO-21
Atender 100% da área urbana.
necessita de
investimento
CO-22

Contratação de 04 funcionários.

R$
919.123,20

-

Criação e
Implemen
tação.

Exercê-la.

Longo Prazo
(2024-2035)

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

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

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Estimado.

Estimado.

-100%

100%
--

Exercê-la.

Exercê-la.

Manutenção.

Manutenção.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

Criação e
Implemen
tação.

Manutenção.

Manutenção.

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

-

Criação e
Implemen
tação.

Manutenção.

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

Manter 50%
R$
25.531,20

100%
R$
51.062,40

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

--

-
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Exercê-la.

Médio Prazo
(2020-2023)

100%
R$
204.249,60

100%
R$
612.748,80

Salário R$ 788,00 + 35%
encargos

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA URBANA
Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
190.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Cód.

Ações

CO-23

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

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

CO-26

Aquisição de 03 motosserras.

R$
6.000,00

CO-27

Aquisição de 02 motopoda.

R$
4.000,00

CO-28

Aquisição de um triturador de resíduo
orgânico.

R$
2.000,00

Aquisição de 245 contêineres para o
acondicionamento de resíduo seletivo e
145 para o acondicionamento de resíduo
CO-29
orgânico para atendimento de toda a área
do centro e Avenidas (São Bento, Pátria e
Flores da Cunha).

-

-

-

-

-

R$
2.329.080,00

CO-30

Alocação dos contêineres em pares
(resíduo orgânico e resíduo seletivo).

Esta ação não
necessita de
investimento

CO-31

Aquisição de 01 caminhão compactador
com 25m3 de capacidade.

R$
100.000,00

100%
R$
200.000,0
0
-

100%

68%
R$
4.000,00
100%
R$
4.000,00
100%
R$
2.000,00
100%

Manter 68%

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

R$
40.000,00

R$
120.000,00

100%

100%

-

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%
R$
100.000,00
100%
R$
2.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

Estimado com base em outros
Planos.
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

100%
--

-
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Treinamentos: estimado R$
10.000,00/ano

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

100%

100%
R$
100.000,0
0

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Valor estimado (Pago pela
Prefeitura de Cáceres-MT)

R$
2.329.080,
00

-

‘

100%

Médio Prazo
(2020-2023)

100%

100%

100%

100%
Orçamento DAMAEQ-PR

ÁREA URBANA
Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Cód.
Ações
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
Estudo e elaboração de Lei Municipal que
Esta ação não
regulamenta a coleta seletiva porta a
CO-32
necessita de
porta, com prazo para adequação e multa
investimento
para infratores.

CENÁRIO OTIMISTA

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

R$
152.000,00

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

Criação de um canal para reclamações e
sugestões.

CO-38

Elaborar e implementar campanhas
permanentes 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.

R$
152.000,00

CO-39

Elaborar campanhas de divulgação dos
programas de recolhimento de resíduos
especiais.

R$
160.000,00

Investimento
incluído na
ação CO9
Esta ação não
necessita de
investimento

-

100%

100%

Longo Prazo
(2024-2035)

100%

100%

100%
R$
6.000,00
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%

100%

100%

100%

100%

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 24.000,00

R$ 72.000,00

100%

100%

100%

100%

100%
R$
6.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
8.000,00

100%
R$
8.000,00

100%
R$
8.000,00
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Campanhas de educação
ambiental: estimado R$
8.000,00/ano

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

-

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

--

-

-

‘

100%

Médio Prazo
(2020-2023)

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00

R$ 96.000,00

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 URBANA
Cód.

Ações

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

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

OPÇÃO 1 - EXECUTAR NOVA CÉLULA
CO-40

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

CO-41

Solucionar problemas com vazamento de
chorume.

CENÁRIO OTIMISTA

CO-42

CO-43

Cobertura final.

Sistema de drenagem das águas
superficiais.

Esta ação não
necessita de
investimento
Custo
incluído no
encerramento
da célula.
R$
500.000,00

R$
107.112,70

Análise dos estudos referentes a avaliação
da viabilidade técnica e econômica de
Esta ação não
CO-44
alternativas de disposição final dos
necessita de
resíduos sólidos domiciliares do
investimento
município.

100%

100%

CO-46

R$
11.434.656,0
0

CO-47

Instalação de balança.

R$
70.000,00

-

-

100%
R$
500.000,0
0
100%

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

R$
107.112,7
0
100%

Dados prefeitura.

-

-

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

Projeto Prefeitura

100%
R$
1.500.000,
00
100%
100%
R$
R$
601.824,0
601.824,00
0
100%
Manutenção.
R$
R$
25.000,00
2.500,00
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-

-

R$
1.500.000,00

Operação do aterro sanitário de resíduos
sólidos de Carazinho.

-

Executar uma nova célula para disposição
CO-45
dos resíduos domiciliares.

-

-

-

-

100%

100%

100%

R$
601.824,00

R$
2.407.296,00

R$
7.221.888,00

Manutenção.
R$
2.500,00

Manutenção.
R$
10.000,00

Manutenção.
R$
30.000,00

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%

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

CO-48

Contratação de 01 funcionário para
registrar as pesagens.

CO-49

Impermeabilização do piso em
conformidade com a lei.

CO-50

Conserto da esteira.

R$
17.875,00

Conserto da prensa.

R$
17.000,00

CO-51

CENÁRIO OTIMISTA

Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
242.546,40
12.765,60
12.765,60
12.765,60
100%
R$
R$
900,00
900,00

CO-52

CO-53

CO-54

CO-55

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

CO-57

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

Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento

100%
R$
51.062,40
-

100%
R$
153.187,20
-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

100%
R$
15.000,00
15%

100%
R$
15.000,00
20%

100%
R$
60.000,00
40%

100%
R$
180.000,00
80%

-

Salário R$ 788,00 + 35%
encargos
Valoração conforme Revista
Infraestrutura Urbana (R$
18,00/m² - considerando área
de 50m³)
50% do valor de uma nova
(orçamento WAIG-SP)
50% do valor de uma nova
(orçamento WAIG-SP)

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

100%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Estimado.

-
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Longo Prazo
(2024-2035)

100%
R$
17.875,00

R$
17.000,00
100%
Estruturação de associações e
cooperativas de catadores, objetivando à
R$
R$
inserção de catadores na triagem dos
400.000,00 400.000,0
resíduos da coleta seletiva.
0
100%
100%
Implantação de cursos de capacitação
R$
visando a sustentabilidade de
R$
R$
300.000,00
associações/cooperativa de catadores.
15.000,00 15.000,00
Esta ação não
5%
10%
Reciclar 80% dos resíduos recicláveis
necessita de
gerados no município.
investimento
100%
100%
Criação e implementação de um
Esta ação não
inventário quali-quantitativo dos resíduos necessita de
enviados para reciclagem.
investimento

CO-56

Médio Prazo
(2020-2023)

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

ÁREA URBANA
Cód.

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

Ações

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

OPÇÃO 2 - ENVIAR PARA OUTRO MUNICÍPIO
CO-58

Elaboração de contrato entre a Prefeitura
Municipal de Carazinho e responsáveis
pelo aterro sanitário.

R$
26.719.680,0
0

CO-59

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

CO-62

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

R$
400.000,00

CO-63

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

R$
285.000,00

Reciclar 80% dos resíduos recicláveis
gerados no município.

Esta ação não
necessita de
investimento

-

CO-64

Criação e implementação de um
Esta ação não
CO-65 inventário quali-quantitativo dos resíduos necessita de
enviados para reciclagem.
investimento

-

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

Esta ação não
necessita de
investimento

CENÁRIO OTIMISTA

100%

R$
R$
1.884.480,
1.884.480,00
00
100%

CO-66

100%

100%

R$
1.884.480,00

R$
5.591.040,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R$
900,00
100%
R$
17.875,00
100%
R$
17.000,00
100%

Mudança de Minas do Leão
para Giruá (R$ 5,00/km 208km) e (R$ 120,00/t - 33t/d
R$
---312 dias no ano,
15.475.200,00
descontando 53 domingos)
Valoração conforme Revista
Infraestrutura Urbana (R$
18,00/m² - considerando área
de 50m³)
50% do valor de uma nova
(orçamento WAIG-SP)
100%

-

R$
400.000,0
0
-

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%
-

-

50% do valor de uma nova
(orçamento WAIG-SP)

Estimado.

-

-
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100%

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.

ÁREA URBANA
Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo
Cód.
Ações
Total
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
Esta ação não
100%
Elaboração de um cadastro de depósitos,
CO-67
necessita de
sucateiros e indústrias recicladoras.
investimento
Criação e implementação de um
Esta ação não
100%
100%
100%
CO-68 inventário quali-quantitativo dos resíduos necessita de
enviados para o aterro.
investimento

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

100%

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

100%

100%

100%

R$
722.188,80

R$
722.188,80

R$
2.888.755,20

R$
8.666.265,60

100%

100%

100%

100%

OPÇÃO 3 - TERCERIZAÇÃO

CENÁRIO OTIMISTA

CO-69

CO-70

Abertura de edital para licitação.

Concessão a empresa vencedora.

Esta ação não
necessita de
investimento.

100%

-

-

100%
100%
R$
R$
R$
15.814.046,8
2.092.459,
722.188,8
8
68
0
100%
100%
Esta ação não

Definir responsável pelo controle das
condicionantes impostas no contrato, a
CO-71
necessita de
fim de assegurar a qualidade do serviço
investimento
prestado pela terceirizada.
Criação e implementação de um
Esta ação não
CO-72 inventário quali-quantitativo dos resíduos necessita de
gerados.
investimento
Esta ação não
Definir responsável pelo controle dos
CO-73
necessita de
registros do volume dos resíduos gerados.
investimento
CO-74

Desenvolver e implementar programas de
educação ambiental.

R$
160.000,00

CO-75

Divulgação dos serviços de coleta de
resíduos de construção e demolição.

R$
160.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

-

-

-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%
R$
8.000,00
100%
R$
8.000,00

100%
R$
32.000,00
100%
R$
32.000,00

100%
R$
96.000,00
100%
R$
96.000,00

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

100%

-

-

100%
R$
8.000,00
100%
R$
8.000,00

100%
R$
8.000,00
100%
R$
8.000,00

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

100%
R$
8.000,00
100%
R$
8.000,00

Estimado em 20% a mais que
o preço de execução e
operação de célula.

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

CENÁRIO OTIMISTA

ÁREA RURAL
Cód.

Ações

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.

Campanhas de educação ambiental
permanentes, instruindo os moradores a
CO-80
realizar compostagem nas suas
propriedades.
Elaborar campanhas de conscientização
do destino correto de resíduos de pilhas,
baterias, lâmpadas, pneus, óleos
CO-81
lubrificantes, eletroeletrônicos,
embalagens de agrotóxicos, entre outros
que podem estar inclusos dentro de
programas de logística reversa.
Elaborar campanhas de divulgação dos
CO-82 programas de recolhimento de resíduos
especiais.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Horizontes
Investimento
Imediato/Emergenciais (2016-2018) Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Total
Estimado
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
Criação e
Manutenção
Esta ação não
Implementa
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
necessita de
ção.
investimento.
Manutenção
Esta ação não
100%
Manutenção. Manutenção. Manutenção.
.
necessita de
investimento.
Esta ação não
100%
100%
100%
100%
100%
necessita de
investimento.
Investimento
100%
100%
100%
100%
100%
incluído na
ação CO35
100%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
160.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
32.000,00
96.000,00
100%

100%

100%

Investimento
incluído na
Ação CO38

Investimento
incluído na
Ação CO39

100%

100%

100%

100%

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

--

100%
-

Considerada responsabilidade
do setor a ser criado.

100%

-
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100%

Descrição das Fontes/Bases
para Estimativa dos Valores

100%

100%
--

Tabela 46 - 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 a uma nova célula no aterro municipal.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
OPÇÃO 1 Destinação Final
Aterro de Carazinho
(Nova Célula)

R$ 1.111.887,70

R$ 5.427.378,55

2018

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 1.391.742,32

R$ 1.550.433,32

R$ 5.833.733,28

R$ 17.495.199,84

Investimento Total
Estimado

R$ 32.810.375,01

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
R$ 1.178.600,96

R$ 6.098.202,54

2018

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 1.657.587,37

R$ 1.957.386,34

R$ 9.298.084,56

R$ 56.109.476,00

Investimento Total
Estimado

R$ 76.299.337,78

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Tabela 47 - 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)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
2018
OPÇÃO 2 Destinação Final
(Encaminhar a
Aterro em outro
Município)

R$ 489.775,00

R$ 5.172.268,95

R$ 2.659.132,72

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 2.817.823,72

R$ 8.956.414,88

R$ 25.565.324,64

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo (2016- Médio Prazo (2020Longo Prazo (20242019)
2023)
2035)
2016
2017
2018
R$ 519.161,50

R$ 5.811.561,40

R$ 3.167.069,62

R$ 3.557.437,52

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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R$ 14.275.164,61

R$ 81.991.459,51

Investimento Total
Estimado
R$ 45.660.739,91

Investimento Total
Estimado
R$ 109.321.854,16

Tabela 48- 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 sob concessão para empresa privada.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Investimento Total
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo (2024Estimado
(2016-2019)
(2020-2023)
2035)
2016
2017
2018
OPÇÃO 3 Destinação Final
(Sob Concessão)

R$ 2.146.459,68

R$ 3.994.977,75

R$ 1.481.841,52

R$ 1.640.532,52

R$ 6.194.130,08

R$ 18.576.390,24

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo (2024(2016-2019)
(2020-2023)
2035)
2016
2017
2018
R$ 2.275.247,26

R$ 4.488.757,00

R$ 1.764.896,96

R$ 2.071.134,51

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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R$ 9.872.502,30

R$ 59.577.000,08

R$ 34.034.331,79

Investimento Total
Estimado
R$ 80.049.538,12

2.4.1.3.3 Cenário Ideal
A Tabela 49 apresenta os investimentos estimados para as ações no Cenário Ideal para
os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, tanto da área urbana quanto
rural de Carazinho e a Tabela 50, a Tabela 51 e a Tabela 52 apresentam a soma dos valores
totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
Neste cenário, foram propostas ações, considerando três 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.
Situação 3 - Realizar a concessão da coleta e operação do aterro sanitário do município.
As três situações estão descritas e valoradas em ambas as tabelas acima citadas.
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Tabela 49 - Estimativa dos custos de execução das ações no Cenário Ideal do Sistema de Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos, das áreas urbana e rural do
município de Carazinho - RS.

CENÁRIO IDEAL

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CI-01

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

Esta ação não
necessita de
investimento.

CI-02

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

CI-03

CI-04

CI-05

CI-06

CI-07

Realização de campanhas de educação
ambiental permanentes, conscientizando a
população quanto ao 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
terceirizadas (resíduos da construção
civil)
Criação e implementação de um canal de
ouvidoria para a comunicação de
disposição irregulares de resíduos sólidos.
Criação e implementação de
regulamentação municipal, a fim de
penalizar os responsáveis quando possível
de identificá-los.
Campanhas de educação ambiental
permanentes, incentivando a população
para o consumo consciente, assim como a
aplicação dos 3 R´s (não-geração, redução,

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
100%

R$
160.000,00

R$ 160.000,00

R$ 160.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento

100%

100%

100%
--

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

100%

100%

100%

100%

Atualização
Atualização
do PGIRS em
do PGIRS em
Estimado (INFRA2024, 2028 e
2020.
GEO) - R$ 40.000,00
2032.
por atualização
R$
R$
40.000,00
120.000,00
Campanhas de
100%
100%
educação ambiental:
estimado R$
R$ 32.000,00 R$ 96.000,00
8.000,00/ano
100%
100%
Campanhas de
divulgação: estimado
R$ 8.000,00/ano

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00

-

Criação e
Implementação

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado

-

Criação e
Implementação

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado

100%

100%

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

Exercê-la.
100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

reutilização, reciclagem).
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100%
-

R$ 152.000,00

100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00

ÁREA URBANA
Investimento
Total
Estimado

Cód.

Ações

CI-08

Alteração do contrato (mantendo o
sistema atual previsto em contrato com a
adição das ações descritas nos
horizontes). Aumentar o serviço de
varrição para 1.110km/mês, a fim de
atender o centro, avenidas (Pátria, Flores
da Cunha e São Bento) e praças
diariamente toda a área pavimentada
(aproximadamente 285km) 2 vezes por
ano.

R$
11.548.348,20

CI-09

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

R$
242.546,40

CI-10

Elaborar e implementar cronograma e
rotas.

Esta ação não
necessita de
investimento

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
-

CENÁRIO IDEAL

-

CI-11

Ampliar o serviço de capina e roçada para
aproximadamente 27km, a fim de atender
praças e canteiros centrais mensalmente.
Atender toda a área pavimentada
(aproximadamente 285km) 2 vezes por
ano.

CI-12

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

CI-13

Elaborar e implementar cronograma e
rotas.

CI-14
CI-15

Capacitar os funcionários responsáveis
pelo serviço de capina e roçada.
Instruir e informar demais envolvidos na
atividade.

-

R$ 849.450,48

R$ 114.000,00
R$ 19.000,00

100%

100%

100%

100%

R$ 607.807,80

R$
607.807,80

R$
607.807,80

R$
2.431.231,20

R$
7.293.693,60

100%

100%

100%

100%

100%

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

Criação e
Implementação

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Manutenção

100%

100%

100%

-

Investimento
incluído na
ação CI9
Esta ação não
necessita de
investimento

100%

100%

R$ 44.707,92

-

100%

R$ 44.707,92 R$ 44.707,92

100%

100%

R$
178.831,68

R$
536.495,04

100%

100%

-

Criação e
Implementação

Manutenção

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

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

Manutenção

Manutenção

Manutenção

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

100%
100%
R$ 24.000,00 R$ 72.000,00
100%
100%
R$ 4.000,00 R$ 12.000,00

-

R$ 44,14/km - serviço
de varrição

Contratação de 1
fiscal (salário R$
788,00 + 35%
encargos)
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Serviço de capina e
roçada R$1314,16(11
km/mês)

--

-
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100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

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

ÁREA URBANA
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018

Esta ação não
necessita de
investimento
Investimento
incluído na
ação CI9

100%

-

Cód.

Ações

CI-16

Dispor os resíduos de capina e roçada no
aterro de poda do município.

CI-17

Contratação de 01 fiscais, a fim de
fiscalizar cortes e disposição irregulares.

CI-18

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

Esta ação não
necessita de
investimento

Criação e implementação de um canal de
ouvidoria para a comunicação de
disposição e corte irregular de resíduos de
poda, assim como para a solicitação do
serviço.

Esta ação não
necessita de
investimento

CI-19

CENÁRIO IDEAL

Investimento
Total
Estimado

CI-20

Criação de um eco ponto junto a
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.

R$ 105.000,00

CI-21

Contratação de 04 funcionários.

R$
970.185,60

CI-22

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

R$
190.000,00

CI-23

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

R$
200.000,00

CI-24

Aquisição de 01 caminhão estanque.

R$
100.000,00

100%

100%

100%

100%
--

-

100%

100%

100%

100%

100%
--

Criação e
Implementação

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Exercê-la.

Manutenção

Manutenção

Manutenção

-

Criação e
Implementação

Manutenção
-

-

-

-

-

-

Criação e
Implementação

Manutenção

Manutenção

Manutenção

Manutenção

R$
15.000,00

R$
5.000,00

R$
5.000,00

R$
20.000,00

R$
60.000,00

100%
R$
51.062,40
100%
R$
10.000,00
100%
R$
200.000,00
100%
R$
100.000,00

100%
R$
51.062,40
100%
R$
10.000,00
100%

100%
R$
51.062,40
100%
R$
10.000,00
100%

100%
R$
204.249,60
100%
R$
40.000,00
100%

100%
R$
612.748,80
100%
R$
120.000,00
100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-
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100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

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

CENÁRIO IDEAL

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CI-25

Aquisição de 03 motosserras.

R$
3.000,00

CI-26

Aquisição de 02 motopoda.

R$
4.000,00

CI-27

Aquisição de um triturador de resíduo
orgânico.

R$
2.000,00

Aquisição de 2.450 contêineres para o
acondicionamento de resíduo seletivo e
CI-28 2.350 para o acondicionamento de resíduo
orgânico para atendimento de toda a área
urbana do município de Carazinho.

R$
14.930.000,00

CI-29

Alocação dos contêineres em pares
(resíduo orgânico e resíduo seletivo).

Esta ação não
necessita de
investimento

CI-30

Aquisição de 02 caminhões
compactadores com 25m3 de capacidade.

R$
200.000,00

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
-

-

-

-

-

100%
R$
3.000,00
100%
R$
4.000,00
100%
R$
2.000,00
Aquisição de
245 contêineres
para o
acondicioname
nto de resíduo
seletivo e 145
para o
acondicioname
nto de resíduo
orgânico para
atendimento de
toda a área do
centro e
Avenidas (São
Bento, Pátria e
Flores da
Cunha).
R$
2.329.080,00
100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

Aquisição de
330
contêineres de
resíduo
seletivo e 330
contêineres de
resíduo
orgânico, a
fim de atender
25% da área
urbana.

Aquisição de Aquisição de
625
1250
contêineres
contêineres
de resíduo
de resíduo
seletivo e
seletivo e
625
1250
contêineres
contêineres
de resíduo
de resíduo
orgânico, a
orgânico, a
fim de
fim de
atender 50% atender 100%
da área
da área
urbana.
urbana.

R$
1.612.440,00
100%

R$
3.523.480,00
100%

R$
7.465.000,00
100%

100%

-

100%
R$
200.000,00

100%

R$ 5.972,00/contêiner
(Orçamento ThemacSC)

100%
--

-
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100%

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
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

100%

100%

100%

Orçamento
DAMAEQ-PR

ÁREA URBANA
Cód.

CI-31

Ações
Campanhas de educação ambiental
permanentes, instruindo como deverá ser
realizada a segregação dos resíduos nos
domicílios, e o correto acondicionamento

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
-

R$ 152.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00

dos mesmos nos contêineres e lixeiras.

CI-32

Definição e implementação de rota e
horário de coleta.

Esta ação não
necessita de
investimento

CI-33

Comunicar a população quanto aos
horários de coleta definidos.

R$ 120.000,00

CI-34

Fiscalização do serviço prestado.

Investimento
incluído na ação

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

100%

100%

100%

100%

CENÁRIO IDEAL

CI-36

Criação de um canal para reclamações e
sugestões.
Elaborar e implementar campanhas
permanentes 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

Esta ação não
necessita de

-

100%

100%

100%

100%

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

-100%

100%

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

100%

100%

100%

-

investimento

R$ 160.000,00

100%

-

CI9

CI-35

R$ 24.000,00 R$ 72.000,00

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

100%

100%

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00

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

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

-

100%

100%

100%

100%

100%

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerado
aproximadamente o
mesmo valor de

programas de logística reversa.

CI-37

Elaborar campanhas de divulgação dos
programas de recolhimento de resíduos
especiais.

CI-38

Elaboração de estudos sobre área
favorável, avaliação da viabilidade
técnica e econômica de implantação de
usina de compostagem.

R$
160.000,00
Esta ação não
necessita de
investimento

CI-39

R$
11.400.000,00

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

R$
600.000,00

R$
600.000,00

R$
600.000,00

R$
2.400.000,00

R$
7.200.000,00
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100%

-

Definição e operação de uma usina de
compostagem.

100%

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

operação de aterro.

ÁREA URBANA
Cód.

Investimento
Total
Estimado

Ações

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

OPÇÃO 01 - EXECUTAR NOVA CÉLULA NO ATERRO DE CARAZINHO

CENÁRIO IDEAL

100%
CI-40

Enviar os RSU para outro aterro
devidamente licenciado.

R$
1.884.480,00

CI-41

Solucionar problemas com vazamento de
chorume.

Custo incluído
no
encerramento
da célula.

CI-42

Cobertura final.

R$
500.000,00

CI-43

Sistema de drenagem das águas
superficiais.

R$
107.112,70

CI-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

CI-45

Executar uma nova célula para disposição
dos resíduos domiciliares.

R$
1.500.000,00

CI-46

Operação do aterro sanitário de resíduos
sólidos de Carazinho.

R$
11.434.656,00

CI-47

Instalação de balança.

R$
70.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

R$
1.884.480,0

100%

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

-

-

-

-

Dados prefeitura

-

-

-

-

Dados prefeitura

-

-

-

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

100%

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

R$
601.824,00

R$
601.824,00

R$
601.824,00

R$
2.407.296,00

R$
7.221.888,00

100%
R$
25.000,00

Manutenção.
R$
2.500,00

Manutenção.
R$
2.500,00

Manutenção.
R$
10.000,00

Manutenção.
R$
30.000,00

R$
1.500.000,00
-

-

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)
--

-

-
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-

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

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

Investimento
Total
Estimado

CI-48

Contratação de 01 funcionário para
registrar as pesagens.

R$
242.546,40

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
-

CENÁRIO IDEAL

100%
CI-49

Impermeabilização do piso em
conformidade com a lei.

R$
900,00

CI-50

Conserto da esteira.

R$
17.875,00

CI-51

Conserto da prensa.

R$
17.000,00

CI-52

CI-53

CI-54

CI-55

CI-56

CI-57

Estruturação de associações e
cooperativas de catadores, objetivando à
inserção de catadores na triagem dos
resíduos da coleta seletiva.
Implantação de cursos de capacitação
visando a sustentabilidade de
associações/cooperativa de catadores.
Reciclar 100% dos resíduos recicláveis
gerados no município.
Criação e implementação de um
inventário quali-quantitativo dos resíduos
enviados para reciclagem.
Definir responsável pelo controle dos
registros do volume dos resíduos que são
enviados para reciclagem.
Elaboração de um cadastro de depósitos,
sucateiros e indústrias recicladoras.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento

100%

100%

100%

100%

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
12.765,60

R$
51.062,40

R$
153.187,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

R$
900,00
100%
R$
17.875,00
100%
R$
17.000,00
-

R$
400.000,00
R$
285.000,00

100%

-

100%
R$
15.000,00
20%

100%

100%
R$
15.000,00
40%

100%
R$
60.000,00
80%

100%
R$
180.000,00
100%

-

-

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

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

-

Estimado com base
em outros Planos.
--

-
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100%
R$
15.000,00
30%
-

-

Salário R$ 788,00 +
35% encargos

Estimado.

R$
400.000,00
-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

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

ÁREA URBANA
Cód.

Investimento
Total
Estimado

Ações

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

OPÇÃO 2 - ENVIAR PARA OUTRO MUNICÍPIO (OUTRO ATERRO)
CI-58

Elaboração de contrato entre a Prefeitura
Municipal de Carazinho e responsáveis
pelo aterro sanitário.

R$
26.719.680,00

Mudança de Minas do
Leão para Giruá (R$
5,00/km - 208km) e
R$
(R$ 120,00/t - 33t/d -15.475.200,0
-312 dias no ano,
0
descontando 53

100%

100%

100%

100%

100%

R$
1.884.480,00

R$
1.884.480,00

R$
1.884.480,00

R$
5.591.040,00

-

-

-

-

-

Valoração conforme
Revista Infraestrutura
Urbana (R$ 18,00/m²
- considerando área de

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50% do valor de uma
nova (orçamento
WAIG-SP)
50% do valor de uma
nova (orçamento
WAIG-SP)

-

-

-

-

-

domingos)

100%
CI-59

Impermeabilização do piso em
conformidade com a lei.

R$
900,00

R$
900,00

CENÁRIO IDEAL

50m³)

CI-60

Conserto da esteira.

R$
17.875,00

CI-61

Conserto da prensa.

R$
17.000,00

CI-62

Estruturação de associações e
cooperativas de catadores, objetivando à
inserção de catadores na triagem dos
Implantação de cursos de capacitação
visando a sustentabilidade de
associações/cooperativa de catadores.

CI-64

Reciclar 100% dos resíduos recicláveis
gerados no município.

CI-65

CI-66

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

17.000,00

100%
R$
400.000,00

resíduos da coleta seletiva.

CI-63

100%
R$
17.875,00
100%
R$

R$
285.000,00
Esta ação não
necessita de

Estimado.

R$
400.000,00
-

-

100%
R$
15.000,00
20%

100%
R$
15.000,00
30%

-

100%

100%
R$
180.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

Estimado R$
15.000,00/ano
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

-
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100%
R$
60.000,00
80%

-

investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento

100%
R$
15.000,00
40%

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

ÁREA URBANA
Cód.

Ações

CI-67

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

CI-68

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

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018

Esta ação não
necessita de
investimento
Esta ação não
necessita de
investimento

100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%
-

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

CENÁRIO IDEAL

OPÇÃO 03 - DESTINAÇÃO FINAL (SOB CONCESSÃO - TERCEIRIZAÇÃO)
CI-69

Abertura de edital para licitação.

Esta ação não
necessita de
investimento.

CI-70

Concessão a empresa vencedora.

R$
13.721.587,20

CI-71

CI-72

Definir responsável pelo controle das
condicionantes impostas no contrato, a
fim de assegurar a qualidade do serviço
prestado pela terceirizada.
Criação e implementação de um
inventário quali-quantitativo dos resíduos
gerados.

-

-

-

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

-

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

CI-74

Desenvolver e implementar programas de
educação ambiental.

R$
200.000,00

CI-75

Divulgação dos serviços de coleta de
resíduos de construção e demolição.

R$
200.000,00

100%
R$
722.188,80
100%

-

-

-

100%
R$
722.188,80
100%

100%
R$
722.188,80
100%

100%
R$
2.888.755,20
100%

100%
R$
8.666.265,60
100%

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%
-

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
10.000,00

R$
40.000,00

R$
120.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
40.000,00

100%
R$
120.000,00

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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-

Esta ação não
necessita de
investimento.

CI-73

-

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
20% a mais que o
preço de execução e
operação de célula.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.
Campanhas de
educação ambiental:
estimado R$
10.000,00/ano
Campanhas de
divulgação: estimado
R$ 10.000,00/ano

ÁREA RURAL
Cód.

CENÁRIO IDEAL

CI-76

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

CI-77

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

CI-78

Definição de rotas e horários de coleta.

CI-79

Divulgação dos horários de coleta.

Campanhas de educação ambiental
permanentes, instruindo os moradores a
CI-80
realizar compostagem nas suas
propriedades.
Elaborar campanhas de conscientização
do destino correto de resíduos de pilhas,
baterias, lâmpadas, pneus, óleos
CI-81
lubrificantes, eletroeletrônicos,
embalagens de agrotóxicos, entre outros
que podem estar inclusos dentro de
programas de logística reversa.
Elaborar campanhas de divulgação dos
CI-82
programas de recolhimento de resíduos
especiais.
Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Investimento
Total
Estimado

Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo

Descrição das
Fontes/Bases para
Estimativa dos
Valores

2016

2017

2018

(2016-2019)

Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)

Esta ação não
necessita de
investimento.

-

Criação e
Implementação

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

Considerada
responsabilidade do
setor a ser criado.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.
Investimento
incluído na
ação CI34

-

Manutenção.

Manutenção.

Manutenção.

100%

100%

100%

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

100%

100%

100%

R$
160.000,00

100%

Manutenção.
-

100%

100%

100%
-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

100%

100%

100%

100%

Investimento
incluído na
ação CI37

Investimento
incluído na
ação CI38

100%

100%

R$ 32.000,00 R$ 96.000,00
100%

100%

100%

100%

--

100%
-

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

100%

-
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--

-

100%

100%
--

Tabela 50 - Soma dos investimentos para execução das ações nos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos no Cenário Ideal, 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)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
OPÇÃO 1 Destinação
Final Aterro
de Carazinho
(Nova Célula)

2016

2017

2018

R$ 2.593.367,70

R$ 6.823.013,32

R$ 3.664.873,32

Curto Prazo (2016-2019)

Médio Prazo (2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 5.575.913,32

R$ 15.714.733,28

R$ 24.749.199,84

Investimento Total
Estimado
R$ 59.121.100,78

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

R$ 2.748.969,76

R$ 7.666.337,77

R$ 4.364.922,76

Curto Prazo (2016-2019)

Médio Prazo (2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 7.039.462,10

R$ 25.046.897,38

R$ 79.374.036,72

Investimento Total
Estimado
R$ 126.240.626,48

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Tabela 51 - Soma dos investimentos para execução das ações nos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos no Cenário Ideal, para as áreas urbana e rural de
Carazinho, atuais e corrigidos para os anos de planejamento – considerando como destino final dos resíduos o envio a aterro em outro município.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Investimento Total
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Médio Prazo (2020Longo Prazo (2024OPÇÃO 2 Estimado
Curto Prazo (2016-2019)
2023)
2035)
2016
2017
2018
Destinação
Final
R$ 501.775,00 R$ 6.167.903,72 R$ 4.932.263,72
R$ 6.843.303,72
R$ 18.837.414,88
R$ 32.819.324,64
R$ 70.101.985,68
(Encaminhar
SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
a Aterro em
Horizontes
outro
Investimento Total
Imediato/Emergenciais
(2016-2018)
Médio Prazo (2020Longo Prazo (2024Município)
Estimado
Curto Prazo (2016-2019)
2023)
2035)
2016
2017
2018
R$ 531.881,50

R$ 6.930.256,62

R$ 5.874.405,01

R$ 8.639.513,28

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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R$ 30.023.977,44

R$ 105.256.020,23

R$ 157.256.054,07

Tabela 52 - Soma dos investimentos para execução das ações nos Serviços de Limpeza e Manejo dos Resíduos Sólidos no Cenário Ideal, para as áreas urbana e rural de
Carazinho, atuais e corrigidos para os anos de planejamento – considerando destino final dos resíduos sob concessão de empresa privada.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
OPÇÃO 3 Destinação
Final (Sob
Concessão)

2016

2017

2018

R$ 66.000,00

R$ 4.990.612,52

R$ 3.754.972,52

Curto Prazo (2016-2019)

Médio Prazo (2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 5.666.012,52

R$ 16.075.130,08

R$ 25.830.390,24

Investimento Total
Estimado
R$ 56.383.117,88

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

R$ 69.960,00

R$ 5.607.452,23

R$ 4.472.232,35

Curto Prazo (2016-2019)

Médio Prazo (2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 7.153.210,26

R$ 25.621.315,13

R$ 82.841.560,80

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

281
‘

Investimento Total
Estimado
R$ 125.765.730,77

2.4.1.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais
No Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais julgou-se desnecessária
a apresentação da valoração para o cenário tendencial, haja vista não ter sido desenvolvido esse
cenário em decorrência da pequena ou nenhuma execução de ações neste setor/eixo de
saneamento que aquelas paliativas a ocorrências relatadas pela população.

2.4.1.4.1 Cenário Otimista
Aa Tabela 53 e a Tabela 54 apresentam os investimentos estimados para as ações no
Cenário Otimista para os Sistemas de Micro e Macrodrenagem Urbana e Manejo das Águas
Pluviais de Carazinho e a Tabela 55 e Tabela 56 apresentam, respectivamente a soma dos
valores totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de
planejamento.
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COD

DO-01

DO-02

CENÁRIO OTIMISTA

DO-03

DO-04

DO-05

DO-06

DO-07

DO-08

DO-09

Tabela 53 – Estimativa dos custos inerentes à implantação das ações propostas para microdrenagem de Carazinho no Cenário Otimista.
MICRODRENAGEM URBANA
Investimento
Horizontes
total
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Ações
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
estimado
(2016-2019)
(2020-2023)
(2024-2035)
2016
2017
2018
(R$)
20%
40%
60%
80%
100%
100%
Quantificar o comprimento total da rede de
50.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
drenagem.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20%
40%
60%
80%
100%
100%
Locar rede e elementos coletores.
50.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10%
30%
50%
75%
100%
100%
Mapear e identificar pontos com necessidade
50.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
de manutenção - pontos críticos.
5.000,00
10.000,00
10.000,00
12.500,00
12.500,00
20%
50%
70%
100%
Realizar manutenção e/ou troca de
775.000,00
R$
R$
R$
R$
tubulações e de elementos coletores.
10.000,00
25.000,00
140.000,00
600.000,00
Identificar pontos de contaminação (esgoto
30%
50%
70%
100%
sanitário) e implantar pontos de
150.000,00
R$
R$
R$
R$
monitoramento – a montante e jusante de
45.000,00
30.000,00
30.000,00
45.000,00
redes principais.
50%
75%
100%
100%
100%
Mapear regiões sem rede de drenagem
25.000,00
R$
R$
implantada.
12.500,00
12.500,00
20%
50%
100%
100%
100%
100%
Identificar tipo de pavimentação da malha
25.000,00
R$
R$
R$
viária do município.
5.000,00
7.500,00
12.500,00
Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo Esta ação não
50%
100%
100%
100%
100%
100%
guia) e locação adequada dos elementos
necessita de
coletores.
investimento.
20%
40%
60%
80%
100%
100%
Quantificar o comprimento total da rede de
50.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
drenagem.
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20%
40%
60%
80%
100%
100%
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COD
DO-10

DO-11

DO-12

DO-13

DO-14

DO-15

DO-16

MICRODRENAGEM URBANA
Investimento
Horizontes
total
Imediato/
Emergenciais
(2016-2018)
Ações
Curto Prazo
estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
(R$)
Locar rede e elementos coletores
50.000,00
R$
R$
R$
R$
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10%
30%
50%
75%
Mapear e identificar pontos com necessidade
50.000,00
R$
R$
R$
R$
de manutenção - pontos críticos.
5.000,00
10.000,00
10.000,00
12.500,00
20%
50%
Realizar manutenção e/ou troca de
775.000,00
R$
R$
tubulações e de elementos coletores.
10.000,00
25.000,00
Identificar pontos de contaminação (esgoto
30%
50%
sanitário) e implantar pontos de
150.000,00
R$
R$
monitoramento – a montante e jusante de
45.000,00
30.000,00
redes principais.
50%
75%
100%
Mapear regiões sem rede de drenagem
25.000,00
R$
R$
implantada
12.500,00
12.500,00
20%
50%
100%
100%
Identificar tipo de pavimentação da malha
25.000,00
R$
R$
R$
viária do município.
5.000,00
7.500,00
12.500,00
Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo Esta ação não
50%
100%
100%
100%
guia) e locação adequada dos elementos
necessita de
coletores.
investimento.

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

Longo Prazo
(2024-2035)

R$
10.000,00
100%
R$
12.500,00
70%
R$
140.000,00
70%

100%
R$
600.000,00
100%

R$
30.000,00

R$
45.000,00

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%
-

Tabela 54 - Estimativa dos custos inerentes à implantação das ações propostas para macrodrenagem de Carazinho no Cenário Otimista.

CENÁRIO OTIMISTA

MACRODRENAGEM URBANA

COD

Ações

Investimento total
estimado
(R$)

DO-17

Levantamentos planialtimétricos das regiões de risco /
Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DO-18

Levantamento de dados históricos / Plano de Drenagem
Urbana.

60.000,00

DO-19

Implantação de sistemas de controle de cheias e
inundações/ Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DO-20

Caracterização de bacias/subbacias e microbacias/Plano de
Drenagem Urbana.

60.000,00

DO-21

Reavaliação das nomenclaturas dos Rios, Córregos e
Arroios do município / Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DO-22

Indicação de parâmetros de projeto/Plano de Drenagem
Urbana.

60.000,00

Definir padrões de tipos de pavimentos permeáveis/revisão
das taxas mínimas de permeabilidade dos lotes residências
e industriais.
Definições de critérios (diâmetros mínimos, forma de
conexão com rede existente, etc.), para implantação da
DO-24
rede de drenagem dos novos empreendimentos. / Plano de
Drenagem Urbana
Controle e cadastramento de pontos de descargas e
DO-25 registros de pontos de controle e monitoramento nos novos
empreendimentos /Plano de Drenagem Urbana.
DO-23

60.000,00

60.000,00

60.000,00
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016- Curto
Médio
Longo
2018)
Prazo
Prazo
Prazo
(2016(2020(20242016
2017
2018
2019)
2023)
2035)
20%
40%
60%
80%
100%
R$
R$
R$
R$
R$
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
50%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
R$
30.000,00 30.000,00
50%
75%
100%
R$
R$
R$
30.000,00 15.000,00 15.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
60.000,00
25%
50%
75%
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
100%
100%
100%
R$
60.000,00
100%
100%
100%
R$
60.000,00
100%
100%
100%
R$
60.000,00

-

20%
40%
60%
80%
100%
R$
R$
R$
R$
R$
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

100%
-

MACRODRENAGEM URBANA

COD

Ações

Investimento total
estimado
(R$)

DO-26

Criar canais de comunicação (telefone, site, facebook, etc.)
/Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DO-27

Implantar em todas as escolas do município.

200.000,00

DO-28

Definir redes principais e pontos de monitoramento
(montante e jusante).

DO-29

Cadastro das residências e famílias.

DO-30

Definir ações de relocações sociais de família.

Esta ação não necessita
de investimento.
Esta ação não necessita
de investimento.
Esta ação não necessita
de investimento.

DO-31

Retirada de todas as residências e famílias de áreas de
invasão.

DO-32

Avaliar pontos críticos de acúmulos de detritos (pontes,
curvas de rio, etc.).

DO-33

Caracterizar área de risco de instabilidade de taludes.

DO-34
DO-35
DO-36
DO-37

R$ 60.000,00
Esta ação não necessita
de investimento.
Esta ação não necessita
de investimento.
Esta ação não necessita
de investimento.

Definir tipos de recuperação das margens e taludes retaludamentos/enleivamentos/estruturas de contenção
Definir calendário regular e executar limpeza e controle de
Esta ação não necessita
resíduos e sedimentos dos Rios do município - Ações
de investimento.
sociais.
Definir índices de prioridade e executar trocas de
Esta ação não necessita
pontilhões e pontes de madeira.
de investimento.
Definição de locais e implantação de reservatórios de
Esta ação não necessita
detenção de águas pluviais.
de investimento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016- Curto
Médio
Longo
2018)
Prazo
Prazo
Prazo
(2016(2020(20242016
2017
2018
2019)
2023)
2035)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
60.000,00
50%
100%
100%
100%
100%
100%
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 120.000,00
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
10%
40%
100%
R$
R$
R$
6.000,00 18.000,00 36.000,00
30%
60%
80%
100%
30%
60%
100%
20%
50%
100%
10%
30%
60%
80%
100%
100%
-

-

-

-

-

-

-

-

-

20%
-

-

-

-

-

50%
50%
-

100%
100%
-

Tabela 55 - Soma dos investimentos para execução das ações para microdrenagem no Cenário Otimista, atuais e corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 60.000,00

R$ 100.000,00

R$ 220.000,00

R$ 175.000,00

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 405.000,00

R$ 1.290.000,00

Investimento Total
Estimado

R$ 2.250.000,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 63.600,00

R$ 112.360,00

R$ 262.023,52

R$ 220.933,47

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 645.508,47

R$ 4.137.204,76

Investimento Total
Estimado

R$ 5.441.630,22

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

Tabela 56 - Soma dos investimentos para execução das ações para macrodrenagem no Cenário Otimista, atuais e corrigdos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Investimento Total
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo (2016Médio Prazo (2020Longo Prazo (2024Estimado
2019)
2023)
2035)
2016
2017
2018
R$ 187.000,00

R$ 79.000,00

R$ 49.000,00

R$ 265.000,00

R$ 97.000,00

R$ 183.000,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo (2016Médio Prazo (2020Longo Prazo (20242019)
2023)
2035)
2016
2017
2018
R$ 198.220,00

R$ 88.764,40

R$ 58.359,78

R$ 334.556,39

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.
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R$ 154.603,26

R$ 586.905,79

R$ 860.000,00

Investimento Total
Estimado
R$ 1.421.409,63

2.4.1.4.2 Cenário Ideal
A Tabela 57 e a Tabela 58 apresentam, respectivamente, os investimentos estimados
para as ações no Cenário Ideal para os Sistemas de Micro e Macrodrenagem Urbana e Manejo
das Águas Pluviais de Carazinho e a Tabela 59 e a Tabela 60 apresentam a soma dos valores
totais estimados para cada horizonte, atuais e corrigidos ao longo dos anos de planejamento.
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CENÁRIO IDEAL

Tabela 57 - Estimativa dos custos de execução das ações dos sistemas de microdrenagem do município de Carazinho no Cenário Ideal.
MICRODRENAGEM URBANA
Investimento
Horizontes
Total
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Cód.
Ações
Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Estimado
(2016-2019) (2020-2023) (2024-2035)
2016
2017
2018
(R$)
50%
100%
100%
100%
100%
100%
Identificar comprimento total da rede de
DI-01
50.000,00
R$
R$
drenagem.
25.000,00 25.000,00
50%
100%
100%
100%
100%
100%
DI-02
Locar rede e elementos coletores.
50.000,00
R$
R$
25.000,00 25.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mapear e identificar pontos com necessidade de
DI-03
50.000,00
R$
R$
manutenção - pontos críticos.
25.000,00 25.000,00
50%
100%
100%
100%
100%
Realizar manutenção e/ou troca de tubulações e
DI-04
925.000,00
R$
R$
R$
R$
R$
de elementos coletores
25.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
600.000,00
Identificar pontos de contaminação (esgoto
30%
60%
100%
100%
100%
100%
DI-05 sanitário) e implantar pontos de monitoramento - 150.000,00
R$
R$
R$
montante e jusante de redes principais.
45.000,00 45.000,00
60.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Mapear regiões sem rede de drenagem
DI-06
25.000,00
R$
implantada
25.000,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Identificar tipo de pavimentação da malha viária
DI-07
25.000,00
R$
do município.
25.000,00
Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo
Esta ação não
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DI-08
guia) facilidade de acesso e evita o fechamento
necessita de
de vias.
investimento.
50%
100%
100%
100%
100%
100%
Identificar comprimento total da rede de
DI-09
50.000,00
R$
R$
drenagem.
25.000,00 25.000,00
50%
100%
100%
100%
100%
100%
DI-10
Locar rede e elementos coletores.
50.000,00
R$
R$
25.000,00 25.000,00
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Cód.

DI-11

CENÁRIO IDEAL

DI-12

DI-13

DI-14

DI-15

DI-16

MICRODRENAGEM URBANA
Investimento
Horizontes
Total
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Ações
Curto Prazo
Estimado
(2016-2019)
2016
2017
2018
(R$)
100%
100%
100%
100%
Mapear e identificar pontos com necessidade de
50.000,00
R$
R$
manutenção - pontos críticos.
25.000,00 25.000,00
50%
100%
100%
Realizar manutenção e/ou troca de tubulações e
925.000,00
R$
R$
R$
de elementos coletores
25.000,00
50.000,00
50.000,00
Identificar pontos de contaminação (esgoto
30%
60%
100%
100%
sanitário) e implantar pontos de monitoramento - 150.000,00
R$
R$
R$
montante e jusante de redes principais.
45.000,00 45.000,00
60.000,00
100%
100%
100%
100%
Mapear regiões sem rede de drenagem
25.000,00
R$
implantada.
25.000,00
100%
100%
100%
100%
Identificar tipo de pavimentação da malha viária
25.000,00
R$
do município.
25.000,00
Definir padrão executivo (bocas de lobo tipo
Esta ação não
100%
100%
100%
100%
guia) facilidade de acesso e evita o fechamento
necessita de
de vias.
investimento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Médio Prazo Longo Prazo
(2020-2023) (2024-2035)
100%

100%

-

-

100%
R$
200.000,00
100%

100%
R$
600.000,00
100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

Tabela 58 - Estimativa dos custos de execução das ações dos Sistemas de Macrodrenagem do município de Carazinho no Cenário Ideal.

CENÁRIO IDEAL

MACRODRENAGEM URBANA
Horizontes
Investimento
Total
Curto
Médio
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Estimado
Prazo
Prazo
2016
2017
2018
(R$)
(2016-2019) (2020-2023)
100%
100%
100%
100%
100%

Cód.

Ações

DI-17

Levantamentos planialtimétricos das regiões de risco
/ Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-18

Levantamento de dados históricos / Plano de
Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-19

Implantação de sistemas de controle de cheias e
inundações/ Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-20

Caracterização de bacias/subbacias e
microbacias/Plano de Drenagem Urbana.

DI-21

Reavaliação das nomenclaturas dos Rios, Córregos e
Arroios do município / Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-22

Indicação de parâmetros de projeto/Plano de
Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-23

Definir padrões de tipos de pavimentos
permeáveis/revisão das taxas mínimas de
permeabilidade dos lotes residências e
industriais/Plano de Drenagem Urbana.

DI-24

Definições de critérios (diâmetros mínimos, forma
de conexão com rede existente, etc.) para
implantação da rede de drenagem dos novos
empreendimentos. / Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

100%

R$
60.000,00

-

-

-

-

-

50%
R$
30.000,00

100%
R$
30.000,00

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

100%

30%
R$
18.000,00
100%

60%
R$
18.000,00
100%

100%
R$
24.000,00
100%

-

-

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

50%
R$
30.000,00
100%

100%
R$
30.000,00
100%

100%

R$
60.000,00

-

-

100%
R$
60.000,00
100%
R$
60.000,00

60.000,00

60.000,00
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Longo Prazo
(2024-2035)

100%

50%

100%

100%

100%

100%

R$
30.000,00

R$
30.000,00

-

-

-

CENÁRIO IDEAL

MACRODRENAGEM URBANA
Horizontes
Investimento
Total
Curto
Médio
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
Estimado
Prazo
Prazo
2016
2017
2018
(R$)
(2016-2019) (2020-2023)
50%
100%
100%
100%

Cód.

Ações

DI-25

Controle e cadastramento de pontos de descargas e
registros de pontos de controle e monitoramento nos
novos empreendimentos /Plano de Drenagem
Urbana.

DI-26

Criar canais de comunicação (telefone, site,
facebook, etc.) /Plano de Drenagem Urbana.

60.000,00

DI-27

Implantar em todas as escolas municipais/

200.000,00

DI-28

Definir redes principais e pontos de monitoramento
(montante e jusante).

DI-29

Cadastro das residências e famílias.

DI-30

Definir ações de relocações sociais de família.

DI-31

Retirada de todas as residências e famílias de áreas
de invasão.

DI-32

DI-33

60.000,00
100%
R$
60.000,00
50%
R$
10.000,00

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
necessita de
investimento.

Esta ação não
necessita de
investimento.
Esta ação não
Caracterizar área de risco de estabilidade de taludes. necessita de
investimento.
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100%

R$
30.000,00

R$
30.000,00

-

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00

100%
R$
10.000,00
50%

100%
R$
40.000,00
100%

100%
R$
120.000,00
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

50%

100%

R$
15.000,00

R$
15.000,00

R$
30.000,00

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30%

60%

100%
-

30%

60%
-

60.000,00

Avaliar pontos críticos de acúmulos de detritos
(pontes, curvas de rio, etc.).

Longo Prazo
(2024-2035)

50%

50%

100%
-

50%

50%

100%
-

MACRODRENAGEM URBANA

Cód.

DI-34

DI-35

DI-36

DI-37

DI-38

Horizontes
Investimento
Total
Curto
Médio
Imediato/
Emergenciais
(2016-2018)
Ações
Estimado
Prazo
Prazo
2016
2017
2018
(R$)
(2016-2019) (2020-2023)
Definir tipos de recuperação das margens e taludes - Esta ação não
30%
60%
retaludamentos/enleivamentos/estruturas de
necessita de
contenção.
investimento.
Definir calendário regular de limpeza e controle de Esta ação não
50%
100%
100%
100%
100%
resíduos e sedimentos dos Rios do município necessita de
Ações sociais.
investimento.
Esta ação não
100%
100%
100%
100%
100%
Definir índices de prioridade para trocas de
necessita de
pontilhões e pontes de madeira.
investimento.
10%
20%
50%
Trocar pontilhões e pontes com problemas
150.000,00
R$
R$
R$
estruturais.
15.000,00
15.000,00
45.000,00
Esta ação não
30%
50%
Definição de locais/áreas de implantação de
necessita de
reservatórios de detenção de águas pluviais.
investimento.

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Longo Prazo
(2024-2035)
100%

100%

100%

100%
R$
75.000,00
100%

Tabela 59 - Soma dos investimentos das ações no Sistema de Microdrenagem de Carazinho no Cenário Ideal, atuais e corrigidos para os anos de planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 340.000,00

R$ 290.000,00

R$ 220.000,00

R$ 100.000,00

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 400.000,00

R$ 1.200.000,00

Investimento Total
Estimado

R$ 2.550.000,00

SOMA DOS INVESTIMENTOS COM CORREÇÃO (ajustados pelos horizontes)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 360.400,00

R$ 325.844,00

R$ 262.023,52

R$ 126.247,70

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo (20242035)

R$ 637.539,23

R$ 3.848.562,57

Investimento Total
Estimado
R$ 5.560.617,01

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

Tabela 60 - Soma dos investimentos para execução das ações no Sistema de Macrodrenagem de Carazinho no Cenário Ideal, atuais e corrigidos para os anos de
planejamento.
SOMA DOS INVESTIMENTOS SEM CORREÇÃO (atuais)
Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

R$ 280.000,00

R$ 100.000,00

R$ 85.000,00

R$ 148.000,00

R$ 148.000,00

R$ 249.000,00

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

R$ 235.889,52

R$ 798.576,73

Investimento Total
Estimado
R$ 1.010.000,00

Horizontes
Imediato/ Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

R$ 296.800,00

R$ 112.360,00

R$ 101.236,36

R$ 186.846,59

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Investimento Total
Estimado

R$ 1.731.709,20

2.4.2 Análise da sustentabilidade econômico-financeira
A análise da sustentabilidade dos empreendimentos em Saneamento Básico deve
permitir não apenas uma visão econômica, mas também os reflexos das ações em termos sociais
e ambientais.
A sustentabilidade econômico-financeira está consubstanciada em bases econômicas de
custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia mais adequada às possibilidades financeiras
da comunidade. Além disto, deve-se considerar a sustentabilidade social, refletida pela
qualidade de vida da população e abrangência e acesso aos serviços. Finalmente, a
sustentabilidade ambiental envolve a minimização de impactos, otimização do uso dos recursos
ambientais locais e as melhorias ambientais decorrentes de cada ação proposta no prognóstico.
A análise da sustentabilidade econômico-financeira confronta os investimentos
necessários em cada cenário do prognóstico.
Destaca-se, no entanto, que o Cenário Tendencial considera a manutenção das condições
atuais dos serviços já existentes e os Cenários Otimista e Ideal consideram os acréscimos de
investimentos em medidas de melhorias e, algumas vezes, investimentos nas alterações na
prestação do serviço que já ocorre.
Desta forma, para uma análise da sustentabilidade econômico-financeira deve-se
considerar as seguintes situações de investimentos possíveis:
1. Opção 1 – Custos do Cenário Tendencial: considera a manutenção das condições
atuais, dos serviços já existentes e, portanto, a manutenção dos custos atuais.
2. Opção 2 - Custos do Cenário Tendencial + Custos do Cenário Otimista: prevê
a manutenção das condições parciais e propõe medidas mínimas a serem efetivadas
pelo município. Neste cenário haveria um aumento nos custos e investimentos
atuais.
3. Opção 3 – Custos do Cenário Tendencial + Custos do Cenário Ideal: retrata a
projeção desejável com a solução de todas as deficiências. Neste cenário haveria um
aumento nos custos e investimentos atuais, ainda maior que o cenário da opção 2,
uma vez que existem mais ações e metas.
Neste sentido, apresentam-se na sequência alguns dados que ilustram as diferenças
verificadas na valoração das ações de cada cenário e em específico para cada eixo do
saneamento básico.

2.4.2.1 Abastecimento Público de Água
A Tabela 61 apresenta um resumo dos resultados obtidos nos cenários do prognóstico a
fim de permitir a comparação entre os cenários desenvolvidos e os valores referentes à
implantação/execução das ações propostas.
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Tabela 61 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para o Sistema de Abastecimento Público de Água.
ATUAL
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

Curto Prazo (20162019)

2018

R$ 53.208.952,52

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo

R$ 53.208.952,52

R$ 159.626.857,56

(2024-2035)

Tendencial

R$ 266.044.762,60

Otimista

R$ 34.958.400,00

R$ 2.907.300,00

R$ 9.015.100,00

R$ 1.511.100,00

R$ 1.757.500,00

R$ 7.016.100,00

R$ 12.751.300,00

Ideal

R$ 35.202.400,00

R$ 4.631.500,00

R$ 9.728.300,00

R$ 3.001.300,00

R$ 2.506.300,00

R$ 11.480.200,00

R$ 3.854.800,00

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo

R$ 84.806.986,52

R$ 511.944.957,20

CORRIGIDO
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

R$ 67.175.076,62

(2024-2035)

Tendencial

R$ 663.927.020,34

Otimista

R$ 69.307.395,92

R$ 3.081.738,00

R$ 10.129.366,36

R$ 1.799.744,28

R$ 2.218.803,26

R$ 11.182.597,48

R$ 40.895.146,55

Ideal

R$ 53.239.410,69

R$ 4.909.390,00

R$ 10.930.717,88

R$ 3.574.596,32

R$ 3.164.146,00

R$ 18.297.694,67

R$ 12.362.865,82

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Para o abastecimento de água, a situação atual foi representada pelo cenário tendencial,
portanto, consideraram-se as opções Tendencial + Otimista e Tendencial + Ideal.
A Tabela 62 apresenta a diferença dos valores totais de investimentos destas opções.
Tabela 62 - Análise comparativa dos investimentos necessários para implantação dos Cenários
Otimista ou Ideal no Sistema de Abastecimento Público de Água.

R$ 301.003.162,60
Alternativa

Cenário

Opção 2

Tendencial + Otimista

R$ 301.003.162,60

Opção 3

Tendencial + Ideal

R$ 301.247.162,60

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

2.4.2.2 Esgotamento Sanitário
A Tabela 63 apresenta um resumo dos resultados obtidos nos cenários do prognóstico a
fim de permitir a comparação entre os cenários projetados e os valores referentes à
implantação/execução das ações propostas para o Sistema de Esgotamento Sanitário.
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Tabela 63 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para o Sistema de Esgotamento Sanitário.
ATUAL
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (2016- Médio Prazo (20202019)
2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Tendencial

R$ 72.709.412,00

R$ 4.812.765,60

R$ 4.844.365,60

R$ 8.403.265,60

R$ 10.357.525,60

R$ 13.597.822,40

R$ 30.693.667,20

Otimista

R$ 89.058.000,40

R$ 7.623.000,00

R$ 6.632.817,60

R$ 6.603.163,60

R$ 8.838.329,60

R$ 22.312.022,40

R$ 37.048.667,20

Ideal

R$ 113.849.964,00

R$ 8.347.649,60

R$ 6.209.185,60

R$ 6.655.373,60

R$ 9.011.865,60

R$ 27.112.022,40

R$ 56.513.867,20

CORRIGIDO
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (2016- Médio Prazo (20202019)
2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Tendencial

R$ 153.740.833,84

R$ 5.101.531,54

R$ 5.443.129,19

R$ 10.008.423,78

R$ 13.076.137,43

R$ 21.672.863,05

R$ 98.438.748,85

Otimista

R$ 188.937.743,55

R$ 8.080.380,00

R$ 7.452.633,86

R$ 7.864.473,50

R$ 11.158.187,48

R$ 35.561.973,94

R$ 118.820.094,78

Ideal

R$ 259.589.151,51

R$ 8.848.508,58

R$ 6.976.640,94

R$ 7.926.656,44

R$ 11.377.272,69

R$ 43.212.444,70

R$ 181.247.628,17

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Para o esgotamento sanitário o Cenário Tendencial não configurou a situação atual e
sim uma situação projetada mínima de serviço, uma vez que existem poucas ações em
esgotamento sanitário no município de Carazinho atualmente.
Para a análise da sustentabilidade econômico-financeira e, desta forma, escolha da
melhor opção, não se pode somar as situações projetadas nos cenários, e sim analisá-las
isoladamente partindo da solução mínima, considerada 100%. Assim, conforme demonstra a
Tabela 64, no Cenário Otimista haveria um aumento de 22,48% nos investimentos e no Cenário
Ideal de 56,58%.
Tabela 64 - Análise comparativa dos investimentos necessários para implantação dos Cenários
Otimista ou Ideal no Sistema de Esgotamento Sanitário.
Análise do
Valor do Investimento
Alternativa
Cenário
Investimento
Estimado para 20 anos
Necessário (%)

Opção 1

Tendencial

R$ 72.709.412,00

100%

Opção 2

Otimista

R$ 89.058.000,40

122,48%

Opção 3

Ideal

R$ 113.849.964,00

156,58%

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

2.4.2.3 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
A seguir apresentam-se os resumos dos resultados obtidos nos cenários do prognóstico
dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos a fim de permitir a comparação
entre os cenários projetados e os valores referentes à implantação/execução das ações propostas
nestes cenários.
Neste eixo foram considerados os investimentos, de acordo com as possibilidades de
destinação final dos resíduos. A primeira possibilidade é a Situação 1 (Tabela 65), que
considera a execução de uma nova célula de disposição de resíduos sólidos no aterro sanitário
municipal de Carazinho.
Considerando a Situação 2, destino dos resíduos sólidos domiciliares para outro
município com aterro sanitário devidamente licenciado, os valores resumidos são apresentados
na Tabela 66.
Por fim, considerando a Situação 3, Concessão da coleta e operação do aterro sanitário
do município, os valores finais estão apresentados na Tabela 67.
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Tabela 65 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos – Situação 1.
ATUAL
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Tendencial

R$ 61.729.048,40

-

-

-

R$ 12.345.809,68

R$ 12.345.809,68

R$ 37.037.429,04

Otimista

R$ 32.810.375,01

R$ 1.111.887,70

R$ 5.427.378,55

R$ 1.391.742,32

R$ 1.550.433,32

R$ 5.833.733,28

R$ 17.495.199,84

Ideal

R$ 59.121.100,78

R$ 2.593.367,70

R$ 6.823.013,32

R$ 3.664.873,32

R$ 5.575.913,32

R$ 15.714.733,28

R$ 24.749.199,84

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORRIGIDO
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Tendencial

R$ 154.047.697,73

-

-

-

R$ 15.586.300,27

R$ 19.677.344,99

R$ 118.784.052,47

Otimista

R$ 76.299.337,78

R$ 1.178.600,96

R$ 6.098.202,54

R$ 1.657.587,37

R$ 1.957.386,34

R$ 9.298.084,56

R$ 56.109.476,00

Ideal

R$ 126.240.626,48

R$ 2.748.969,76

R$ 7.666.337,77

R$ 4.364.922,76

R$ 7.039.462,10

R$ 25.046.897,38

R$ 79.374.036,72

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Tabela 66 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos – Situação 2.
ATUAL
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Tendencial

R$ 61.729.048,40

-

-

-

R$ 12.345.809,68

R$ 12.345.809,68

R$ 37.037.429,04

Otimista

R$ 45.660.739,91

R$ 489.775,00

R$ 5.172.268,95

R$ 2.659.132,72

R$ 2.817.823,72

R$ 8.956.414,88

R$ 25.565.324,64

Ideal

R$ 70.101.985,68

R$ 501.775,00

R$ 6.167.903,72

R$ 4.932.263,72

R$ 6.843.303,72

R$ 18.837.414,88

R$ 32.819.324,64

Curto Prazo (20162019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORRIGIDO
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Tendencial

R$ 154.047.697,73

-

-

-

R$ 15.586.300,27

R$ 19.677.344,99

R$ 118.784.052,47

Otimista

R$ 109.321.854,16

R$ 519.161,50

R$ 5.811.561,40

R$ 3.167.069,62

R$ 3.557.437,52

R$ 14.275.164,61

R$ 81.991.459,51

Ideal

R$ 157.256.054,07

R$ 531.881,50

R$ 6.930.256,62

R$ 5.874.405,01

R$ 8.639.513,28

R$ 30.023.977,44

R$ 105.256.020,23

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Tabela 67 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para os Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos – Situação 3.
ATUAL
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

Tendencial

R$ 61.729.048,40

-

-

-

R$ 12.345.809,68

R$ 12.345.809,68

R$ 37.037.429,04

Otimista

R$ 34.034.331,79

R$ 2.146.459,68

R$ 3.994.977,75

R$ 1.481.841,52

R$ 1.640.532,52

R$ 6.194.130,08

R$ 18.576.390,24

Ideal

R$ 56.383.117,88

R$ 66.000,00

R$ 4.990.612,52

R$ 3.754.972,52

R$ 5.666.012,52

R$ 16.075.130,08

R$ 25.830.390,24

Curto Prazo
(2016-2019)

Médio Prazo (20202023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORRIGIDO
Horizontes
Cenário

Investimento Total
Estimado

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016

2017

2018

Tendencial

R$ 154.047.697,73

-

-

-

R$ 15.586.300,27

R$ 19.677.344,99

R$ 118.784.052,47

Otimista

R$ 80.049.538,12

R$ 2.275.247,26

R$ 4.488.757,00

R$ 1.764.896,96

R$ 2.071.134,51

R$ 9.872.502,30

R$ 59.577.000,08

Ideal

R$ 125.765.730,77

R$ 69.960,00

R$ 5.607.452,23

R$ 4.472.232,35

R$ 7.153.210,26

R$ 25.621.315,13

R$ 82.841.560,80

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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Para a análise da sustentabilidade econômico-financeira da Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos sólidos, devem ser consideradas as três alternativas, partindo-se do atual cenário
no município, o Tendencial. As demais situações acarretariam um aumento de investimentos
na ordem apresentada na Tabela 68.
Assim, as alternativas de “Execução de uma nova célula de disposição de resíduos
sólidos no aterro sanitário de Carazinho” e “Concessão da coleta e operação do aterro sanitário
do município”, apresentam valores estimados de investimentos muito próximos, apresentando
um incremento de investimentos na ordem de 53,2% sobre o atual (Tendencial + Otimista) e
em torno de 95,8% sobre o atual para a opção Tendencial + Ideal.
No caso da escolha pelo destino dos resíduos sólidos domiciliares para outro município
com aterro sanitário devidamente licenciado, estes valores teriam um incremento de 74,0%
sobre o gasto atual para a opção Tendencial + Otimista e 113,6% para a Tendencial + Ideal.
A análise da concessão não foi realizada em decorrência de a comissão do PMSB
informar o desinteresse da prefeitura para com a proposta.
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Tabela 68 - Análise comparativa dos investimentos necessários para implantação dos Cenário Otimista ou Ideal, considerando as três situações para destinação
final dos resíduos.
Valor do
Análise do
Valor do Investimento
Análise do
Valor do Investimento
Análise do
Investimento
Investimento
Estimado para 20
Investimento
Estimado para 20
Investimento
Estimado para 20
Alternativa
Cenário
Necessário (%)
anos
Necessário (%)
anos
Necessário (%)
anos
Situação 2

Situação 1

Situação 3

Opção 1

Tendencial

R$ 61.729.048,40

100%

R$ 61.729.048,40

100%

R$ 61.729.048,40

100%

Opção 2

Tendencial + Otimista

R$ 32.810.375,01

+ 53,2%

R$ 45.660.739,91

+ 74,0%

R$ 34.034.331,79

+ 55,1%

Opção 3

Tendencial + Ideal

R$ 59.121.100,78

+ 95,8%

R$ 70.101.985,68

+ 113,6%

R$ 56.383.117,88

+ 91,3%

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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2.4.2.4 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Na Tabela 69 apresentam-se os resumos dos resultados obtidos nos cenários de
prognóstico e definição de ações para os serviços de manejo das águas pluviais e de drenagem
urbana, tanto para microdrenagem quanto para macrodrenagem, a fim de permitir a comparação
entre os cenários projetados e os valores referentes à implantação/execução das ações propostas
nestes cenários.
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Tabela 69 - Resumo e comparativo dos investimentos necessários em cada um dos cenários projetados para o sistema de manejo das águas pluviais e drenagem
urbana – subdivido em microdrenagem e macrodrenagem.
ATUAL
Horizontes
Investimento Total
Cenários
Imediato/Emergenciais (2016-2018)
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Estimado
2016
2017
2018
(2016-2019)
(2020-2023)
(2024-2035)
MACRODRENAGEM
Otimista

R$ 860.000,00

R$ 187.000,00

R$ 79.000,00

R$ 49.000,00

R$ 265.000,00

R$ 97.000,00

R$ 183.000,00

Ideal

R$ 1.010.000,00

R$ 280.000,00

R$ 100.000,00

R$ 85.000,00

R$ 148.000,00

R$ 148.000,00

R$ 249.000,00

MICRODRENAGEM
Otimista

R$ 2.250.000,00

R$ 60.000,00

R$ 100.000,00

R$ 220.000,00

R$ 175.000,00

R$ 405.000,00

R$ 1.290.000,00

Ideal

R$ 2.550.000,00

R$ 340.000,00

R$ 290.000,00

R$ 220.000,00

R$ 100.000,00

R$ 400.000,00

R$ 1.200.000,00

Médio Prazo
(2020-2023)

Longo Prazo
(2024-2035)

CORRIGIDO
Horizontes
Curto Prazo
(2016-2019)

Cenários

Investimento Total
Estimado

Otimista

R$ 1.421.409,63

R$ 198.220,00

R$ 88.764,40

R$ 58.359,78

R$ 334.556,39

R$ 154.603,26

R$ 586.905,79

Ideal

R$ 1.731.709,20

R$ 296.800,00

R$ 112.360,00

R$ 101.236,36

R$ 186.846,59

R$ 235.889,52

R$ 798.576,73

Imediato/Emergenciais (2016-2018)
2016
2017
2018
MACRODRENAGEM

MICRODRENAGEM
Otimista

R$ 5.441.630,22

R$ 63.600,00

R$ 112.360,00

R$ 262.023,52

R$ 220.933,47

R$ 645.508,47

R$ 4.137.204,76

Ideal

R$ 5.560.617,01

R$ 360.400,00

R$ 325.844,00

R$ 262.023,52

R$ 126.247,70

R$ 637.539,23

R$ 3.848.562,57

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

307

Para a análise da sustentabilidade econômico-financeira da drenagem urbana foram
somados os valores de investimentos estimados para a macro e microdrenagem. Como não há
Cenário Tendencial, para a escolha da melhor opção, cabe analisar isoladamente os valores
necessários para o Cenário Otimista e o Ideal. Assim, no Cenário Ideal haveria um investimento
14,45% maior que no Otimista. Os resultados totais em valores atuais estão apresentados na
Tabela 70.
Tabela 70 - Análise comparativa dos investimentos necessários para implantação do Cenário
Otimista ou Ideal nos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais (soma dos
valores referentes a micro e macrodrenagem).
Valor do Investimento
Análise do Investimento
Alternativa
Cenário
Estimado para 20 anos
Necessário (%)

Opção 1

Tendencial

-

Opção 2

Otimista

R$ 3.110.000,00

100%

Opção 3

Ideal

R$ 3.560.000,00

114,45%

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.4.3 Estudo da viabilidade econômica do cenário otimista para os
eixos sob concessão da Corsan (abastecimento e esgotamento)
Adicionalmente aos estudos e análises econômicas já apresentadas foi elaborado um
estudo da viabilidade econômica da execução das ações propostas no cenário otimistas para os
eixos sob concessão da CORSAN.
A análise da viabilidade Econômica dos investimentos previstos pela Corsan foi
realizada com base nos dados disponíveis no diagnóstico realizado no Plano de Saneamento e
no Plano de Investimentos para os Cenários.
A metodologia de análise considerou alguns aspectos relevantes, quais sejam:
 Para o cálculo das Receitas:
- As receitas consideram os cenários a curto, médio e longo prazo;
- Também consideram a projeção de crescimento da população, considerando-se
proporcional ao seu consumo;
- O valor da receita da Corsan para abastecimento de Água foi considerado o arrecadado
em 2014 (conforme Relatório Final do Diagnóstico, pg. 179), no montante de R$
18.314.371,96;
- Este valor foi igualmente considerado para 2015, devido à indisponibilidade dos dados
finais arrecadados neste último ano;
- Consumo per capita de 147,40 l/hab/dia (sem considerar as perdas no sistema);
- Cobrança no fornecimento da agua pela Corsan de R$4,40 /m3 (considerando a média
da tarifa básica, categoria residencial B, Relatório Final do Diagnóstico, pg. 172);
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- Quantidade de coleta e tratamento de esgoto – 80% do valor de consumo per capita
(uma vez que este dado não existe, pois ainda não há coleta de esgoto na cidade);
- Cobrança da coleta e tratamento de esgoto pela Corsan de R$ 3,08/m3 (considerando
a média categoria residencial B, tabela tarifária dos serviços de água e esgoto de Carazinho,
Relatório Final do Diagnóstico, pg. 172);
- Outras receitas, como cobrança relativa a diversos serviços técnicos prestados na
localidade e cobrança de multas relativas às infrações previstas nos regulamentos de serviços
da Companhia, não foram consideradas.
- Foi considerada como receita distribuída nos 20 anos do plano, o benefício de R$
51.000.000,00, verba já aprovada pelo governo federal, que será recebida para investimentos
na rede de coleta e tratamento de esgoto. Para fins deste estudo, este valor foi repassado ao
fluxo de caixa de forma igualmente nos anos.
 Gastos
Os gastos foram divididos em investimentos e custos e despesas, conforme segue:
Para cálculo dos Investimentos:
Para calcular os investimentos foram considerados todos os valores estimados referentes
a gastos na ampliação e execução de novas obras de infraestrutura. No abastecimento de água
foram categorizados como investimentos a conclusão de leitos de secagem, substituição redes
de fibrocimento, interligação reservatórios e rede, instalação de reservatórios e ampliação das
redes de distribuição, totalizando R$ 27.528.200,00. Na coleta e tratamento de esgoto incluiuse a implantação de rede coletora, os módulos 2 e 3 da ETE, instalação de estação de
bombeamento e a instalação de coletor tronco, totalizando R$ 69.797.027,04.
Para cálculo dos Custos e Despesas:
Para o cálculo dos custos e despesas foram considerados os demais valores estimados
das ações, distribuídos de acordo com sua previsão no Plano, a curto, médio e longo prazo,
descontando-se os valores dos investimentos.
Para o eixo de Abastecimento de Água foram considerados os cenários “Tendencial +
Otimista” e para Esgotamento Sanitário foi considerado o cenário “Otimista”.

2.4.3.1 Viabilidade do eixo de abastecimento de água: fluxos de receitas e
gastos e resultados da avaliação financeira
Na Tabela 71 são apresentados os indicadores valor presente líquido (VPL) e valor anual
(VA) para Abastecimento de Água. Sendo ambos positivos e de alta ordem de grandeza, o
resultado indica viabilidade das ações propostas. Numa Taxa Mínima de atratividade de 10%,
o valor presente líquido é em torno de 27 milhões em 20 anos, num valor anual de ganhos em
torno de 3 milhões.
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Observando o fluxo de caixa da Figura 28 é claro o resultado positivo ao longo dos anos,
à exceção do segundo ano, há sempre um saldo positivo anual, entre custos/
despesas/investimentos e receitas.
Tabela 71 - Resumo da análise de viabilidade para Abastecimento de Água.
Valor Presente Líquido

R$27.145.052,54*

Valor Anual

R$3.188.447,69

* TMA = 10%.

Figura 28 - Fluxo de caixa para Abastecimento de Água.
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Para os fins de obtenção dos resultados de viabilidade da aplicação das ações previstas
no cenário otimista do PMSB (2016) para o eixo de abastecimento d’água foram levantados e
utilizados diversos dados de custos de despesas e de receitas, tais quais são apresentados na
Tabela 72.
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Tabela 72 - Tabela para montagem do fluxo de caixa para Abastecimento de Água.
*Gastos (otimista + tendencial)

Ano

Receitas

1

R$ 18.377.797,04

R$ 14.109.638,06

R$

1.952.300,00

R$

16.061.938,06

R$

2.315.858,98

2
3

R$ 18.441.222,13
R$ 18.504.950,68

R$ 13.928.838,06
R$ 13.618.838,06

R$
R$

8.346.300,00
1.188.300,00

R$
R$

22.275.138,06
14.807.138,06

-R$
R$

3.833.915,94
3.697.812,61

4

R$ 18.568.982,70

R$ 13.649.238,06

R$

1.404.300,00

R$

15.053.538,06

R$

3.515.444,64

5

R$ 18.633.318,19

R$ 13.614.938,06

R$

1.435.125,00

R$

15.050.063,06

R$

3.583.255,13

6

R$ 18.697.653,68

R$ 13.614.938,06

R$

1.435.125,00

R$

15.050.063,06

R$

3.647.590,62

7

R$ 18.762.292,64

R$ 13.614.938,06

R$

1.435.125,00

R$

15.050.063,06

R$

3.712.229,58

8

R$ 18.827.235,07

R$ 13.614.938,06

R$

1.435.125,00

R$

15.050.063,06

R$

3.777.172,01

9

R$ 18.892.480,97

R$ 13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.533.834,50

10
11

R$ 18.957.726,87
R$ 19.023.276,23

R$ 13.617.271,46
R$ 13.617.271,46

R$
R$

741.375,00
741.375,00

R$
R$

14.358.646,46
14.358.646,46

R$
R$

4.599.080,40
4.664.629,77

12

R$ 19.089.129,07

R$ 13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.730.482,61

13

R$ 19.154.981,91

R$

13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.796.335,44

14
15

R$ 19.221.441,68
R$ 19.219.620,87

R$ 13.617.271,46
R$ 13.617.271,46

R$
R$

741.375,00
741.375,00

R$
R$

14.358.646,46
14.358.646,46

R$
R$

4.862.795,22
4.860.974,40

16

R$ 19.217.496,58

R$ 13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.858.850,12

17
18

R$ 19.215.675,77
R$ 19.213.854,95

R$ 13.617.271,46
R$ 13.617.271,46

R$
R$

741.375,00
741.375,00

R$
R$

14.358.646,46
14.358.646,46

R$
R$

4.857.029,30
4.855.208,49

19

R$ 19.212.034,13

R$ 13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.853.387,67

20

R$ 19.210.213,32

R$ 13.617.271,46

R$

741.375,00

R$

14.358.646,46

R$

4.851.566,86

Custos e despesas

Investimentos
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Fluxo de Caixa

Total

2.4.3.2 Coleta e Tratamento de Esgoto: fluxos de receitas e gastos e

resultados da avaliação financeira
A análise de investimentos na coleta e tratamento de esgoto também se mostra viável,
pois os indicadores “valor presente líquido” e “valor anual” (VPL e VA) comprovam tal
situação, sendo ambos positivos e de alta ordem de grandeza (quanto maior o valor, mais viável
a proposta é). A Tabela 73 apresenta um resumo da análise realizada, e a Figura 1 ilustra o fluxo
de caixa para 20 anos, constando dos valores relativos às receitas, aos investimentos, aos custos
e despesas operacionais.
Numa Taxa Mínima de atratividade de 10%, o valor presente líquido é em torno de 46
milhões em 20 anos, num valor anual de ganhos em torno de 5,4 milhões.
Observando o fluxo de caixa da Figura 3, é claro o resultado positivo ao longo dos anos
entre custos/ despesas/investimentos e receitas.
Tabela 73 - Resumo da análise de viabilidade para Coleta e Tratamento de Esgoto
Valor Presente Líquido

R$46.210.496,93

Valor Anual

R$5.427.867,63

*TMA = 10%

Figura 29 - Fluxo de caixa para Coleta e Tratamento de Esgoto
R$15.000.000,00

R$10.000.000,00

R$5.000.000,00

R$1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

R$(5.000.000,00)

R$(10.000.000,00)
Gastos

Receitas

Saldo

Para os fins de obtenção dos resultados de viabilidade da aplicação das ações previstas
no cenário otimista do PMSB (2016) para o eixo de esgotamento sanitário foram levantados e
utilizados diversos dados de custos de despesas e de receitas, tais quais são apresentados na
Tabela 74.
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Tabela 74 - Tabela para montagem do fluxo de caixa para coleta e tratamento de esgoto.
Receitas (R$)
Gastos (R$)
Fluxo de Caixa (R$)

Arrecadação

Recurso
Governo

Total

Custos e despesas

Investimento

Total

1

8.028.044,05

2.550.000,00

10.578.044,05

8.000,00

7.615.000,00

7.623.000,00

2.955.044,05

2

8.055.750,27

2.550.000,00

10.605.750,27

436.491,60

6.196.326,00

6.632.817,60

3.972.932,67

3
4

8.083.589,06
8.111.560,41

2.550.000,00
2.550.000,00

10.633.589,06
10.661.560,41

493.964,60
549.047,60

6.109.199,00
8.289.282,00

6.603.163,60
8.838.329,60

4.030.425,46
1.823.230,81

5

8.139.664,34

2.550.000,00

10.689.664,34

984.510,60

4.593.495,00

5.578.005,60

5.111.658,74

6

8.167.768,26

2.550.000,00

10.717.768,26

984.510,60

4.593.495,00

5.578.005,60

5.139.762,66

7
8

8.196.004,74
8.224.373,79

2.550.000,00
2.550.000,00

10.746.004,74
10.774.373,79

984.510,60
984.510,60

4.593.495,00
4.593.495,00

5.578.005,60
5.578.005,60

5.167.999,14
5.196.368,19

9

8.252.875,41

2.550.000,00

10.802.875,41

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.715.486,48

10

8.281.377,03

2.550.000,00

10.831.377,03

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.743.988,10

11
12

8.310.011,21
8.338.777,96

2.550.000,00
2.550.000,00

10.860.011,21
10.888.777,96

1.152.952,27
1.152.952,27

1.934.436,67
1.934.436,67

3.087.388,93
3.087.388,93

7.772.622,28
7.801.389,03

13

8.367.544,71

2.550.000,00

10.917.544,71

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.830.155,78

14

8.396.576,59

2.550.000,00

10.946.576,59

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.859.187,66

15

8.395.781,20

2.550.000,00

10.945.781,20

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.858.392,26

16

8.394.853,24

2.550.000,00

10.944.853,24

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.857.464,31

17

8.394.057,84

2.550.000,00

10.944.057,84

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.856.668,91

18

8.393.262,45

2.550.000,00

10.943.262,45

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.855.873,52

19

8.392.467,06

2.550.000,00

10.942.467,06

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.855.078,12

20

8.391.671,66

2.550.000,00

10.941.671,66

1.152.952,27

1.934.436,67

3.087.388,93

7.854.282,73
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2.4.4 Fontes de investimento
A demanda de recursos por parte da Administração Pública se faz necessária para efetiva
implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Neste contexto, a administração
deverá buscar alternativas de captação de recursos em diferentes fontes.
Para se colocar em prática as ações propostas neste Plano, pode-se considerar como
algumas possíveis fontes de financiamento aquelas citadas na sequência deste documento.

2.4.4.1 Tarifas, taxas, preços públicos, transferências e subsídios
As tarifas, taxas, preços públicos, transferências e subsídios são as fontes primárias de
financiamento das ações de Saneamento Básico e devem, além de recuperar os investimentos,
gerar um excedente para a continuidade e melhoria do sistema.
As diretrizes para a cobrança pelos serviços de Saneamento Básico estão definidas na
Lei 11.445/07, cujos principais artigos estão listados a seguir:
Art. 29 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma de
tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou
para ambos conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes
diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o
cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
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§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários (cruzados) e não tarifários (tributos) para
os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os
seguintes fatores:
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização
ou de consumo;
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de
objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários
de menor renda e a proteção do meio ambiente;
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade
adequadas;
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; e
VI - capacidade de pagamento dos consumidores.
Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa
renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem dos recursos:
I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando destinados
ao prestador dos serviços;
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da
alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada e de
prestação regional.
Art. 35. 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 - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio.
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de
chuva, bem como poderá considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.
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2.4.4.2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
O FGTS pode disponibilizar recursos por meio de obras do programa Saneamento para
Todos, atuando nas modalidades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento,
construção e demolição.

2.4.4.3 Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social
(BNDES)
O BNDES atua no financiamento de projetos e programas de apoio ao meio ambiente
com a linha de financiamento de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos, que visem a
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas
ambientalmente degradada. Esta linha de financiamento pode subsidiar investimentos
relacionados a abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais,
resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas),
recuperação de áreas ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição
de bacias, em regiões onde já estejam constituídos comitês, e macrodrenagem.
De acordo com o Programa Saneamento Para Todos (CEF, 2015), os Projetos
Financiáveis, são:
 Abastecimento de água;
 Esgotamento sanitário;
 Efluentes e resíduos industriais;
 Resíduos sólidos;
 Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas);
 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
 Desenvolvimento institucional;
 Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e
 Macrodrenagem.
As taxas de juros, prazo de amortização e prazo de carência para cada modalidade de
financiamento estão apresentados no Tabela 75.
Tabela 75 - Taxa de juros, amortização e prazo de carência para projetos da CEF.

Modalidades

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário,
Manejo das Águas Pluviais, Tratamento
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Taxa de
juros

Prazo de
amortização

Prazo de
carência

% a.a.

Anos (até)

Meses (até)

6,0

20

48

Taxa de
juros

Prazo de
amortização

Prazo de
carência

% a.a.

Anos (até)

Meses (até)

Desenvolvimento Institucional, Preservação e
Recuperação de Mananciais e Redução e
controle de Perdas

6,0

10

48

Manejo de Resíduos Sólidos

6,0

15

48

Estudos e Projetos e Plano de Saneamento
Básico

6,0

5,0

48

Saneamento Integrado

5,0

20

48

Modalidades

Industrial de Água e Efluentes Líquidos e Reuso
de Água

Fonte: CEF (2015)

A participação máxima do BNDES nos itens financiáveis dos projetos é de 80%,
podendo ser ampliada para 100% nos seguintes casos:
I.

quanto o cliente que tenha arcado com os custos referentes à aquisição do terreno
destinado ao referido projeto, 180 dias anteriores à data de protocolo da Consulta
Prévia do BNDES; e

II.

Contemple uma solução de tratamentos dos resíduos, como compostagem,
"mass burning", aproveitamento energético, plantas de blendagem de resíduos,
transformação de resíduos em matéria-prima, dentre outros.

2.4.4.4 Recursos estaduais
Recursos estaduais podem ser coletados por meio de convênios firmados entre o Estado
do Rio Grande do Sul e o Município de Carazinho, ou ainda entre a Companhia Riograndense
de Saneamento (CORSAN) e o Município.

2.4.4.5 Recursos da União – Ministério das Cidades e Funasa
Para implementação das ações propostas neste plano, também se pode buscar convênios
a serem firmados entre o Ministério das Cidades e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e
o município, visando a realização de obras de construção, ampliação e melhorias nas redes de
saneamento básico, cujas diretrizes e metas estão no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC2), por meio do PAC Saneamento, que incluem ações de esgotamento sanitário e
abastecimento de água potável, e no Orçamento Geral da União (OGU).

317

2.4.4.5.1 Ministério das Cidades
Os participantes neste programa com suas respectivas responsabilidades são:
 Ministério das Cidades – planejar, regular e normatizar a aplicação dos recursos;
 Caixa Econômica Federal – Operacionalizar o programa; e
 Entes Federados – Municípios, Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos.
Para efeito de aplicação dos recursos do PAC2 o país foi dividido em grupos de acordo
com o porte dos municípios em termos populacionais e com a concentração da população em
regiões metropolitanas.
Grupo 1 – Regiões Metropolitanas e municípios com população superior a 70 mil
habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil habitantes nas
regiões Sul e Sudeste.
Grupo 2 – Municípios com população entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiões: Norte,
Nordeste e Centro Oeste e Municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes nas regiões
Sul e Sudeste.
Grupo 3 – Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em qualquer região.
A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos
destinados a Municípios, Estados e ao Distrito Federal em função do IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano, de acordo com a Tabela 76.
Tabela 76 - Contrapartidas em função do IDH de cada município.

Descrição

% do Investimento

IDH

Municípios

2

= 0,5

3

> 0,5 e <= 0,6

4

> 0,6 e <= 0,7

8

> 0,7 e <= 0,8

20

> 0,8

10

<=0,7

15

> 0,7 e <= 0,8

20

> 0,8

Estados e Distrito Federal

Fonte: PAC2, 2015.

2.4.4.5.2 Funasa
Os recursos referentes à FUNASA são destinados prioritariamente, aos municípios com
menos de 50 mil habitantes (censo do IBGE – 2010), exceto os municípios das Regiões
Metropolitanas, mediante alguns critérios de priorização. Neste caso, este recurso não se
enquadra para o município do Carazinho.
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2.4.4.6 Parceria pública privada (PPP’S)
As PPP’s (modalidades especiais de concessões) foram reguladas recentemente e ainda
são pouco utilizadas como forma de financiamento dos serviços.

2.4.4.7 Outras Fontes
Existem, também, outras fontes externas de recursos de terceiros, representadas pelas
agências multilaterais de crédito, tais como: o BIRD (Banco Mundial), BID e JBIC (Banco
Japonês), os mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes prestadores dos serviços.

2.5 Definição do Cenário a ser Operacionalizado em Carazinho
Ao final deste item, IMPORTA destacar que posterior a finalização e entrega do
prognóstico, com a apresentação dos três cenários propostos para a gestão do saneamento básico
em Carazinho, foi necessária a definição e aprovação do cenário e suas metas, ações e
programas a ser operacionalizado pelo horizonte de 20 anos de planejamento ou no mínimo até
a primeira revisão do PMSB, ou seja, período mínimo de quatro anos.
A aprovação pelo cenário otimista a ser operacionalizado se deu a partir da realização
de diversas reuniões técnicas da contratante com membros da comissão técnica e outros
convidados pela mesma e através da participação social expressa na 3º e última audiência
pública do PMSB.
A discussão e aprovação do cenário teve embasamento principalmente nas questões
técnicas de sustentabilidade e viabilidade técnica e econômica das ações em cada cenário, mas
quando na audiência pública contemplou também o interesse da comunidade, demonstrando
assim a participação social na formulação do PMSB de Carazinho.
Optado pelo cenário otimista, para operacionalização da gestação do saneamento básico
para os próximos anos, procedeu-se com a elaboração dos mecanismos para o controle da
eficiência, eficácia e efetividade tanto das ações propostas no PMSB, como do PMSB como um
todo.
Na sequência deste relatório descreve-se a realização da 3º audiência pública do PMSB.

2.6 Considerações finais e recomendações
Para a institucionalização de normas relativas ao planejamento, operação, regulação e
fiscalização de serviços, de procedimentos de controle social e de articulação e integração de
organizações municipais, estaduais e federais, recomenda-se:
- A clara designação (e manutenção) do órgão da administração municipal responsável
pelo acompanhamento de contratos da prestação de serviços de saneamento.
- A divulgação e possibilidade permanente de consulta do Plano Municipal de
Saneamento através do sítio mantido pela Prefeitura na Internet.
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- O contato regular com a CORSAN, buscando esclarecimentos e conhecimento técnico
para o melhor acompanhamento do contrato de concessão e fornecendo informações, inclusive
sobre serviços operacionais e de manutenção cotidianos que tenham relação próxima com as
funções da administração local.
- A criação de um Conselho Municipal de Saneamento ou, alternativamente, de um
Conselho de Desenvolvimento Urbano, sugerindo-se que a sua composição abranja
representantes da administração municipal, da concessionária de água e esgoto, operadora de
serviços vinculados a resíduos sólidos (se pertinente) e de organizações não-governamentais.
- O acompanhamento da experiência de outros municípios da Bacia Hidrográfica e/ou
geograficamente próximos com o planejamento, a prestação e a regulação de serviços de
saneamento, e também com o exercício de formas de controle social pertinentes.
- A elaboração de um Relatório Anual de Situação sobre a evolução do Plano Municipal
de Saneamento, abrangendo os serviços de água e esgotos, delegados ou não, e os serviços de
resíduos sólidos e de manejo das águas pluviais. O relatório deverá ser divulgado ao público
por meios compatíveis com a dimensão urbana e populacional do município. Necessariamente,
o relatório estará disponível para consulta no sítio mantido pela Prefeitura na Internet.
- A realização de uma audiência pública anual para a apresentação e discussão do
Relatório Anual de Situação.
- A articulação da política municipal de saneamento com as políticas de
desenvolvimento urbano (sobretudo o Plano Diretor), de habitação, de ação social, de saúde e
de educação. A integração das ações de saneamento com o planejamento e a gestão regional de
recursos hídricos e de proteção do meio ambiente.
- A busca de coerência e compatibilidade do Plano Municipal de Saneamento com o
Plano da Bacia Hidrográfica.
- A divulgação do Plano da Bacia Hidrográfica e do Plano Regional de Saneamento no
sítio da Prefeitura na Internet.
- A participação ativa do município nas atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica e,
quando pertinente, nas suas Câmaras Técnicas.
- A Revisão periódica (a cada quatro anos) do Plano Municipal de Saneamento
objetivando realinhamento das projeções efetuadas e, por via de consequência, das proposições
planejadas.
Adicionalmente, no que se relaciona especificamente a serviços de resíduos sólidos,
além das recomendações relacionadas acima, sugere-se uma política municipal de incentivo de
ações direcionadas à coleta seletiva.

3 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO
SISTEMATICA DA EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE
DAS AÇÕES DO PMSB
Este item objetiva apresentação do Produtos 05, marcando o encerramento da Fase E da
ETAPA 02 do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Carazinho, conforme o
Plano de Trabalho Consolidado (PTC).
Compreende os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência,
eficácia e efetividade das ações do PMSB. Portanto, fundamentais para o monitoramento e
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avaliação dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ações no acesso e
universalização dos serviços. Para tanto, é necessário que sejam formulados e elegidos os
parâmetros adequados para o monitoramento de cada tipo de ação ou programa. Esse
acompanhamento será responsável por avaliar a situação em diferentes momentos da
intervenção a ser realizada, quando na operacionalização do plano.
Com base nessas premissas foram construídos os INDICADORES que possibilitarão a
posterior formulação de ÍNDICES de qualidade e de acompanhamento da gestão. Ambos dão
base suficiente à avaliação sistemática e o monitoramento da eficiência, eficácia e efetividade
das ações programadas pelo PMSB.
Em conformidade com o PTC, este item foi elaborado/confeccionado em atendimento
aos dispositivos, princípios e diretrizes constantes na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e no
Decreto nº 7.127 de 21/06/2010, que regulamenta a referida lei, que institui a Política Nacional
para o Saneamento Básico no país. O item também contempla elementos complementares,
estabelecidos por mútua aceitação por parte da proponente e da Comissão de Acompanhamento
e Fiscalização.
Portanto, este item é parte constituinte do PMSB de Carazinho, conforme preconizava
o Termo de Referência do Edital de Tomada de Preço nº 001/2015 - Processo nº 013/2015.
Tratando-se mais especificamente de um dos produtos do universo dos serviços contratados que
atendem a sequência abaixo:
a. Atividades Preliminares;
b. Elaboração do Plano de Mobilização Social;
c. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando:
i. Diagnóstico da situação do Saneamento Básico e de seus impactos nas
condições de vida da população;
ii. Prognósticos e alternativas para a Universalização, Condicionantes,
Diretrizes, Objetivos e Metas;
iii. Concepção de programas, projetos e ações necessárias para alcançá-los,
as ações para emergência e contingência;
iv. Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos
para avaliação sistemática de eficiência, eficácia e efetividade das
ações;
v. Relatório (síntese e completo) do PMSB (incluindo o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos).
Na estrutura de etapas aplicada a elaboração do PMSB de Carazinho, refere-se ao
Produto 05, conforme destacado no Quadro 39.
Quadro 39 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento de Carazinho, RS.
DENOMINAÇÃO FASE
ETAPA
CONTEÚDO/TÍTULO
AP - Marca a finalização da etapa
Plano de Trabalho
PRODUTO 00 - a
de elaboração do Plano de
Consolidado (PTC)
Trabalho
AP - Marca a finalização da etapa
Plano de Mobilização Social
PRODUTO 01
A
de elaboração dos documentos
(PMS)
preliminares
B - Marca a segunda prestação de
Relatório Parcial do
PRODUTO 02
B
contas mensal –
Diagnóstico 01 (RPD-01)
Acompanhamento do diagnóstico
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DENOMINAÇÃO

FASE
B

B

C
PRODUTO 03
C

PRODUTO 04

D

PRODUTO 05

E

ETAPA
B - Marca a terceira prestação de
contas mensal –
Acompanhamento do diagnóstico
B - Marca a quarta prestação de
contas mensal – Finalização e
entrega do Diagnóstico
C - Marca a quinta prestação de
contas mensal – Levantamentos
iniciais e definições dos
prognósticos
C - Marca a sexta prestação de
contas mensal – Finalização e
entrega dos prognósticos
(Cenários de Projeção)
D - Marca a sétima prestação de
contas mensal – Entrega de
Programas, Projetos e Ações
E - Marca a oitava prestação de
contas mensal – Definição dos
mecanismos de monitoramento e
avaliação do Plano (elaboração e
operação)

F
F

PRODUTO 06

F

F - Marca o nono mês dos estudos
– Fechamento das atividades do
PMSB e entrega de todos os
documentos pertinentes
AP - Marca a finalização da etapa
de elaboração do Plano de
Trabalho

F

CONTEÚDO/TÍTULO
Relatório Parcial do
Diagnóstico 02 (RPD-02)
Relatório Final do Diagnóstico
(RFD)
Relatório Parcial do
Prognóstico 01 (RPP-01)

Relatório Final do Prognóstico
(RFD)
Relatório Técnico de
Programas, Projetos e Ações e
Plano de Execução
Plano de Monitoramento e
Regulatório do PMSB
Relatório Síntese
Arquivos (.dwg .shp e/ou
kmz/kml) contendo a
totalidade dos dados
levantados e elaborados
Minuta de Decreto ou
Anteprojeto de Lei do
Saneamento Básico Municipal
Relatório final Síntese e
Completo do Plano de
Saneamento Básico (PMSB)
de Carazinho e Plano
Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de
Carazinho

3.1 Contextualização do plano de monitoramento e formulação
dos indicadores
A Lei Federal de Saneamento Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece em seu
Artigo 19º que os diagnósticos da situação dos serviços públicos de saneamento básico deverão
utilizar sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.
Desta forma, a fim de verificar o atendimento das metas e ações propostas, como
também para acompanhar, monitorar e avaliar o andamento e a aplicação do PMSB, foram
adotados indicadores que representam as condições da prestação de serviços de saneamento
para o município de Carazinho.
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Estes indicadores, instrumentos elaborados e adotados para o PMSB, foram
estabelecidos com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre
Saneamento (SNIS), assim como nos indicadores estabelecidos pela Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), os quais são
utilizados pela maioria das operadoras existentes no Brasil que prestam serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Ademais, outros indicadores considerados
importantes para avaliação e o monitoramento do PMSB, foram propostos pela equipe da
Consultora. Estes últimos, em sua maior parte, foram definidos para acompanhamento de ações
específicas do PMSB de Carazinho.

3.2 Indicadores para monitoramento das ações previstas para o
PMSB de Carazinho
O acompanhamento da implantação do PMSB só será possível se baseada em dados e
informações que traduzam, de maneira resumida, a evolução e a melhoria das condições de vida
da população. Dentre as metodologias utilizadas para descrever essa situação, a construção de
indicadores de desempenho é a mais utilizada para aplicação em Planos de Saneamento.
Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de
forma simplificada. Servem como instrumentos de apoio ao monitoramento da eficiência e da
eficácia da entidade gestora e de controle da entidade reguladora, simplificando uma avaliação
que de outro modo seria mais complexa e subjetiva. Dessa forma, monitorar o desempenho da
implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira,
sistematizada e cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida da população.
A utilização de indicadores permite a realização de estudos comparativos ao longo do
período de aplicação do Plano, com o objetivo de controlar a evolução da qualidade dos serviços
de saneamento básico, assim como o atendimento das metas e ações propostas.
Neste sentido, a sequência deste documento trata da apresentação dos indicadores
elaborados e propostos pela Consultora, para cada um dos eixos do saneamento (serviços e
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas), bem como são
relacionadas as informações operacionais necessárias para a quantificação dos indicadores
adotados. Estes farão parte do PMSB de Carazinho, dando suporte ao próprio órgão gestor para
o monitoramento durante os anos subsequentes à entrega do mesmo.

3.3 Indicadores para os serviços de abastecimento de água (IAA)
Os indicadores para os serviços de abastecimento de água a serem utilizados para a
verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários são apresentados na
sequência.
Em sua formulação foi adotado um código de identificação para possibilitar vinculá-los
às ações. Este código recebe as iniciais do eixo do saneamento, sendo neste caso IAA
(Indicadores de Abastecimento de Água).
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Inicialmente foi proposto um indicador geral de eficiência, eficácia e principalmente
universalização da prestação destes serviços. Trata-se, em específico, de um indicador que
acompanhará a universalização da prestação dos serviços de saneamento básico, para cada eixo
do saneamento. Este é apresentado como IAA01, a seguir.

IAA01 - Universalização do Serviço de Abastecimento de Água
Este indicador tem a finalidade de quantificar o percentual da população atendida com
os serviços de abastecimento de água em relação à população total do município.
𝐈𝐀𝐀𝟎𝟏

=

𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐬𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥
Equação 5 - Universalização do serviço de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é anual.

3.3.1 Indicadores para a área urbana
A estrutura de apresentação de ações para os serviços e sistema de abastecimento
público de água foi segmentada entre propostas para as áreas urbana e rural e os indicadores
também foram assim subdivididos. A seguir apresentam-se aqueles propostos/definidos para as
ações/operacionalização da área urbana do município de Carazinho (IAA02 a IAA25).

IAA02 - Cobertura do Atendimento do Serviço de Abastecimento
de Água na Área Urbana
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de abastecimento de água em relação à população total urbana do município.
𝐈𝐀𝐀𝟎𝟐 =

𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐬𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

Equação 6 – Cobertura de atendimento de abastecimento de água na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA03 - Consumo Médio de Água Per Capita
Este indicador determina o consumo médio diário de água por habitante atendido com
os serviços de abastecimento de água.
𝐈𝐀𝐀𝟎𝟑 =

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨
𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐬𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
Equação 7 – Consumo médio de água per capita

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA04 - Consumo Médio de Água por Economia Hidrometrada
Este indicador determina o volume de água medido mensalmente pelos hidrômetros
instalados nas economias.

𝐈𝐀𝐀𝟎𝟒 =

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐇𝐢𝐝𝐫ô𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨
Equação 8 – Consumo médio de água por economia hidrometrada

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA05 - Consumo Médio de Água por Economia sem Hidrômetro
Este indicador tem por objetivo determinar o volume de água consumido mensalmente
pelas economias ativas do município.

𝐈𝐀𝐀𝟎𝟓 =

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨 − 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐦 𝐇𝐢𝐝𝐫ô𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨
Equação 9 – Consumo médio de água por economia sem hidrômetro

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA06 – Indicador de Hidrometração
Este indicador determina a quantidade de ligações ativas micromedidas em relação à
quantidade total de ligações ativas de água no município.

𝐈𝐀𝐀𝟎𝟔 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐚çõ𝐞𝐬 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐝𝐚𝐬
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐚çõ𝐞𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Equação 10 – Índicador de hidrometração

 O período sugerido para apuração é anual.
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IAA07 - Perdas na Rede de Distribuição e Adutoras
Este indicador determina as perdas mensais do volume de água na rede de distribuição.

𝐈𝐀𝐀𝟎𝟕 =

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨 − 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐝𝐨
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Equação 11 – Perdas na rede de distribuição e adutoras

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA08 – Indicador de Redes de Fibrocimento e Ferro Fundido
Este indicador determina a porcentagem de rede de fibrocimento e ferro fundido
existente.
𝐈𝐀𝐀𝟎𝟖
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐨𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 + 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐨 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐢𝐝𝐨
=
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬
Equação 12 – Indicador de redes de fibrocimento e ferro fundido

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA09 – Indicador de Redes de PVC
Este indicador determina a porcentagem de rede de PVC existente em relação a extensão
total de rede.

𝐈𝐀𝐀𝟎𝟗 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐏𝐕𝐂
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐬 𝐑𝐞𝐝𝐞𝐬
Equação 13 – Indicador de redes de PVC

 O período sugerido para apuração é anual.
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IAA10 - Densidade de Economias por Ligação
Este indicador determina a quantidade de economias ativas de água em relação à
quantidade total de ligações ativas no município.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟎 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐚çõ𝐞𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
Equação 14 – Densidade de economias por ligação

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA11 - Ligações por Extensão da Rede de Água
Este indicador determina o número de ligações na extensão da rede de abastecimento de
água. Recomenda-se que esta análise seja realizada separadamente para cada setor de
distribuição.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟏 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐠𝐚çõ𝐞𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
Equação 15 - Ligação por extensão de rede de água

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA12 - Capacidade de Atendimento da ETA
Tem por objetivo mensurar a capacidade de atendimento da Estação de Tratamento de
Água.
𝐈𝐀𝐀𝟏𝟐
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝒑𝒆𝒓 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝐱 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 Á𝐫𝐞𝐚 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚 + 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬
=
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐚 𝐄𝐓𝐀
Equação 16 – Capacidade de atendimento da ETA

 O período sugerido para apuração é anual.
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IAA13 – Indicador de Perdas na ETA
Este indicador determina as perdas mensais do volume de água no processo de
tratamento de água.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟑 =

𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐀𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨 − 𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨
𝐕𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐀𝐝𝐮𝐳𝐢𝐝𝐨

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Equação 17 – Indicador de perdas na ETA

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA14 – Indicador de Análises de Cloro Residual Fora do Padrão
Este indicador determina a incidência das análises de água tratada com o cloro residual
fora do padrão em relação ao total de amostras analisadas.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟒 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐂𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐝𝐫ã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Equação 18 – Indicador de análises de cloro residual dora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA15 - Indicador de Análises de Turbidez Fora do Padrão
Este indicador determina a quantidade de amostras de turbidez fora do padrão em
relação ao total de amostras analisadas.

𝐀𝐀𝟏𝟓 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐓𝐮𝐫𝐛𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐅𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐝𝐫ã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐫𝐛𝐢𝐝𝐞𝐳 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Equação 19 – Indicador de análises de turbidez dora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA16 – Indicador de Análises de Coliformes Totais Fora do
Padrão
Este indicador determina a quantidade de amostras de coliformes totais fora do padrão
em relação ao total de amostras analisadas.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟔 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐅𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐝𝐫ã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Equação 20 – Indicador de análises de coliformes totais fora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA17 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Cloro Residual
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para cloro residual em
relação à quantidade mínima de amostras obrigatórias a serem realizadas.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟕 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐭ó𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞
𝐂𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐚𝐥

Equação 21 – Conformidade da quantidade de amostras de cloro residual realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA18 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Turbidez
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para turbidez em relação
à quantidade mínima de amostras obrigatórias.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟖 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐛𝐢𝐝𝐞𝐳
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐭ó𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞
𝐓𝐮𝐫𝐛𝐢𝐝𝐞𝐳
Equação 22 – Conformidade da quantidade de amostras de turbidez realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA19 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Coliformes Totais
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para coliformes totais em
relação à quantidade mínima de amostras obrigatórias.

𝐈𝐀𝐀𝟏𝟗 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐌í𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐎𝐛𝐫𝐢𝐠𝐚𝐭ó𝐫𝐢𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐞 𝐝𝐞
𝐂𝐨𝐥𝐢𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬

Equação 23 – Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA20 – Indicador de Poços Outorgados
Este indicador determina o número de poços tubulares profundos utilizados para o
abastecimento humano regularizados, ou seja, que possuem outorga.

𝐈𝐀𝐀𝟐𝟎 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐨ç𝐨𝐬 𝐎𝐮𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐨ç𝐨𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬
Equação 24 – Indicador de poços outorgados na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA21 – Indicador de Interrupções no Sistema
Este indicador determina o número de interrupções no sistema de abastecimento de
água, devido a falhas mecânicas, sistema elétrico, entre outros. Este indicador deverá ser gerado
por setor juntamente com a causa da interrupção, a fim de verificar os setores mais atingidos e
os motivos.

𝐈𝐀𝐀𝟐𝟏 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐩çõ𝐞𝐬 𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨

Equação 25 – Indicador de interrupção no sistema de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA22 - Duração Média dos Serviços para Corrigir a Interrupção
no Abastecimento de Água
Este indicador determina o tempo médio decorrido para correção do fato gerador da
interrupção do abastecimento.
𝐍

𝟏
𝐈𝐀𝐀𝟐𝟐 =
(∑ 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞çã𝐨)
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐩çõ𝐞𝐬
𝐈=𝟏
𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚 𝐧𝐨 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨
Equação 26 – Duração média para normalizar o abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA23 – Indicador de Reclamações Procedentes por Falta de Água
Este indicador determina o número de reclamações procedentes por falta de
abastecimento de água. Este indicador deverá ser gerado por setor, a fim de verificar os setores
mais atingidos.

𝐈𝐀𝐀𝟐𝟑 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚çõ𝐞𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐅𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨
Equação 27 – Indicador de reclamações devido a falta de água

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA24 – Indicador de Reclamações Devido à Qualidade da Água
Este indicador determina o número de reclamações devido à má qualidade da água.
Sugere-se que sejam registrados os bairros, a fim de verificar as localizações com maior
incidência.
𝐈𝐀𝐀𝟐𝟒 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚çõ𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐌á 𝐐𝐚𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐚 Á𝐠𝐮𝐚
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨
Equação 28 – Indicador de reclamações devido a qualidade da água

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA25 – Indicador de Pressão Superior a 40m.c.a
Este indicador determina o número de registros no mês em pontos com pressão superior
a 40m.c.a. Sugere-se que sejam registrados os pontos, a fim de verificar as localizações com
maior incidência.
𝐈𝐀𝐀𝟐𝟓 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬ã𝐨 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐚 𝟒𝟎𝐦. 𝐜. 𝐚
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨
Equação 29 – Idicador de pressão superior a 40m.c.a

 O período sugerido para apuração é mensal.

3.3.2 Indicadores para a área rural
A seguir (entre IAA26 e IAA28), apresentam-se os indicadores propostos/definidos para
acompanhamento das ações/operacionalização dos serviços da área rural do município de
Carazinho.

IAA26 - Cobertura do Atendimento do Serviço de Abastecimento
de Água na Área Rural
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de abastecimento de água com relação à população total urbana do município.
𝐈𝐀𝐀𝟐𝟔 =

𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐦 𝐀𝐛𝐚𝐬𝐭𝐞𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 Á𝐠𝐮𝐚
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥

Equação 30 – Cobertura de atendimento de abastecimento de água na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA27 - Qualidade da Água dos Poços
Este indicador determina o número de análises em conformidade com a legislação em
relação as análises realizadas da qualidade da água dos poços.

𝐈𝐀𝐀𝟐𝟕 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐦 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦 𝐚 𝐋𝐞𝐠𝐢𝐬𝐥𝐚çã𝐨
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐧á𝐥𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
Equação 31 – Qualidade da água dos poços na área rural

 O período sugerido para apuração é bimestral.
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IAA28 – Indicador de Poços Outorgados
Este indicador determina o número de poços tubulares profundos utilizados para o
abastecimento humano regularizados, ou seja, que possuem outorga.

𝐈𝐀𝐀𝟐𝟖 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐨ç𝐨𝐬 𝐎𝐮𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐨ç𝐨𝐬 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬
Equação 32 – Indicador de poços outorgados na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

3.3.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de abastecimento de
água
Na sequência é apresentado um resumo dos indicadores dos serviços de abastecimento
de água, este quadro tem por intuito vincular os indicadores adotados com as ações previstas
nos cenários (Quadro 40). Para tanto se utilizou os códigos fixados para as ações assim como
para os indicadores, sendo utilizado o código AO para identificar as ações do Cenário Otimista,
AI para as ações do Cenário Ideal e IAA para os indicadores do serviço de abastecimento de
água.
Quadro 40 - Resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas para o
serviço de abastecimento de água.

Indicador

Ação

ÁREA URBANA
AO-01
AI-01
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.

AO-02
AI-02
AO-03
AI-03
AO-04
AI-04

Esta ação será avalizada/monitorada a partir do levantamento da sua
realização ou não:
(Sim/Não);
(Realizado/Não Realizado);

333

AO-05
AI-05
AO-06

Indicador
(Cumprido/Não Cumprido);
(Executado/Não Executado); demais sinônimos.

Ação
AI-06
AO-07
AI-07
AO-08
AI-08
AO-09
AI-09
AO-10

IAA20
AI-10
AO-11
AI-11
AO-12
AI-12
AO-13
AI-13
IAA02
AO-14
AI-14
AO-15
AI-15
IAA21
AO-16
AI-16
AO-17
AI-17
(Realizado/Não Realizado)
AO-18
AI-18
IAA13
(Realizado/Não Realizado)

(Realizado/Não Realizado)

AO-19
AI-19
AO-20
AI-20
AO-21
AI-21
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Indicador

Ação
AO-22

(Realizado/Não Realizado)
IAA07
IAA21
IAA23

AI-22
AO-23
AI-23

IAA08
IAA09

AO-24

IAA07
IAA21
IAA23

AO-25

AI-24

AI-25
AO-26
AI-26
AO-27
AI-27
AO-28
AI-28
AO-29
AI-29
AO-30

(Realizado/Não Realizado)
IAA11
IAA23

AI-30
AO-31
AI-31
AO-32
AI-32
AO-33
AI-33
AO-34
AI-34
AO-35
AI-35

IAA08
IAA09

AO-36

IAA07
IAA21
IAA23

AO-37

AI-36

AI-37
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Indicador

Ação
AO-38
AI-38

(Realizado/Não Realizado)
IAA21

AO-39
AI-39
AO-40
AI-40
AO-41

IAA25

AI-41

(Realizado/Não Realizado)
IAA14
IAA15
IAA16
IAA17
IAA18
IAA19
IAA24
IAA03
IAA04
IAA05

AO-42
AI-42
AO-43

AI-43

AO-44
AI-44
AO-45

(Realizado/Não Realizado)

AI-45
AO-46
AI-46
AO-47

IAA02

AI-47
AO-48
AI-48

(Realizado/Não Realizado)

AO-49
AI-49
AO-50
AI-50
AO-51

IAA07

AI-51

ÁREA RURAL

AO-52
AI-52

IAA28
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Indicador

Ação

IAA26

IAA27

(Realizado/Não Realizado)

IAA28

AO-53
AI-53
AO-54
AI-54
AO-55
AI-55
AO-56
AI-56
AO-57
AI-57
AO-58
AI-58
AO-59
AI-59
AO-60
AI-60
AO-61
AI-61

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

3.4 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário (ISE)
Os indicadores do sistema de esgotamento sanitário deverão ser calculados com
periodicidade definida com base nos dados referentes ao período dos 12 meses anteriores ao
mês de referência. Para que atendam aos objetivos a que foram propostos, é fundamental a
confiabilidade dos dados utilizados nos cálculos. O período desejável para apuração é o anual,
ou, em alguns casos, semestral. A opção do período de avaliação dos indicadores é passível de
ajuste pelo órgão gestor.
Diferente dos serviços de abastecimento público, os de esgotamento sanitário foram
segmentados entre aqueles com ações e, consequentemente indicadores, propostos para os
sistemas individuais de esgotamento sanitário e aqueles propostos para o sistema público de
esgotamento sanitário. Ambos são apresentados, respectivamente, na sequência.

3.4.1 Indicadores do sistema individual de esgotamento sanitário
O Sistema individual de esgotamento sanitário é aquele cujos domicílios não estão
contemplados com a rede coletora pública, possuindo o sistema de tanque séptico e filtro
anaeróbio/sumidouro. Estes são apresentados entre o ISE01 e ISE09.
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ISE01 – Indicador de uso do sistema de esgotamento sanitário
individual
Avalia o número de domicílios que utilizam o sistema individual de tratamento com o
sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio/sumidouro, em relação ao número de domicílios total
do município.
𝐈𝐒𝐢 =

𝐃𝐭𝐬
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭

Equação 33 – Cobertura do sistema de esgotamento sanitário individual

Onde:
ICi: Indicador do Serviço de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dts: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)

ISE02 – Indicador de adequação do sistema de esgotamento sanitário
individual
Avalia o número de domicílios que utiliza o sistema individual de tratamento com o
sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio/sumidouro, de acordo com a legislação municipal
(Código de Obras do Município).
𝐈𝐒𝐢𝐚 =

𝐃𝐭𝐬𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭

Equação 34 – Adequação do sistema de esgotamento sanitário

Onde:
ISia: Indicador do Serviço de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dtsa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, de acordo
com a legislação municipal (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)

ISE03 – Indicador de cobertura de limpeza dos tanques sépticos
Avalia o número de domicílios que realiza o esgotamento (manutenção/limpeza) do
tanque séptico, viabilizando o tratamento pelo sistema individual.
𝐈𝐋𝐭𝐬 =

𝐓𝐒𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐓𝐒𝐭

Equação 35 – Cobertura de limpeza dos tanques sépticos

Onde:
ILts: Indicador de limpeza/manutenção de tanques sépticos (%)
TSl: Número de tanques sépticos que fazem o esgotamento (limpeza/manutenção) (un.)
TSt: Número de tanques sépticos totais do município (un.)
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ISE04 – Indicador de ligações irregulares de esgotamento sanitário
individual
Avalia o percentual de domicílios que ainda não possuem sistema de tratamento
individual de acordo com a legislação municipal ou SES público, e assim, avaliar o lançamento
de esgoto de maneira irregular.
𝐈𝐋𝐢𝐫 =

𝐃𝐭𝐬𝐧
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭

Equação 36 – Ligações irregulares de esgotamento sanitário individual

Onde:
ILir: Indicador de ligações irregulares de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)

ISE05 – Indicador de atualização de cadastro do esgotamento
sanitário individual
Avalia o percentual de domicílios já cadastrados no cadastro de sistema de tratamento
individual municipal.

𝐈𝐀𝐂𝐬𝐢 =

𝐃𝐜𝐬𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎
(𝐃𝐭𝐬𝐚 + 𝐃𝐭𝐬𝐧 + 𝐃𝐬𝐫)

Equação 37 – Atualização de cadastro do esgotamento sanitário individual

Onde:
IACsi: Indicador de atualização de cadastro do Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dcsi: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto (ou sem rede coletora
disponível), já cadastrados no cadastro municipal (un.)
Dtsa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico (ou sem
rede coletora disponível), de acordo com a legislação municipal (un.)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dsr: Domicílios sem rede coletora disponível e sem nenhum tipo de SES existente, ou outro
(un.)
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ISE06 – Indicador de condomínios licenciados
Avalia o percentual de condomínios residenciais licenciados no sistema de
licenciamento municipal de condomínios.
𝐈𝐂𝐥 =

𝐂𝐫𝐥
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐂𝐭

Equação 38 – Indicador de condomínios licenciados

Onde:
ICl: Indicador de condomínios licenciados (%)
Crl: Número de condomínios residenciais licenciados no sistema de licenciamento municipal
de condomínios (un.)
Ct: Número de condomínios residenciais totais no município (un.)

ISE 07 – Indicador de atendimento aos programas de educação
ambiental de SES
Avalia o percentual de atendimento aos programas de educação ambiental, em relação
às orientações do esgotamento sanitário adequado, conforme campanhas de conscientização
dos problemas existentes quando não atendido o Código de Obras do município, também sobre
a legalidade da ligação com a rede coletora pública e a desativação do SES individual e as
sanções do não atendimento.
𝐈𝐄𝐀𝐞𝐬 =

𝐏𝐄𝐀𝐫
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐄𝐀𝐭

Equação 39 – Atendimento aos programas de educação ambiental de SES

Onde:
IEAes: Indicador de atendimento aos programas de educação ambiental de SES (%)
PEAr: Número de programas de educação ambiental programados atendidos (un.)
PEAt: Número total de programas de educação ambiental programados para o município (un.)

ISE 08 – Indicador de assistência técnica aos sistemas individuais
de esgotamento sanitário
Avalia o percentual de assistência técnica aos sistemas individuais de esgotamento
sanitário do município, conforme programa municipal de assistência técnica para construção e
manutenção desse sistema, a fim de minimizar os riscos ambientais.
𝐈𝐀𝐓𝐞𝐬 =

𝐃𝐀𝐓𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎
(𝐃𝐭𝐬𝐧 + 𝐃𝐧𝐬𝐢)

Equação 40 – Índice de assitência ténica aos sistemas individuais de estogamento sanitário

Onde:
IATes: Indicador de assistência técnica aos SES individuais (%)
DATa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto, atendidos pelo programa
de assistência técnica (un.)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dn: Domicílios novos com sistema individual de tratamento de esgoto (un.)
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ISE 09 – Indicador de atendimento aos bairros com TAC
Avalia o percentual de atendimento de esgotamento sanitário aos bairros com TAC em
vigência, dos inquéritos civis.

𝐈𝐓𝐀𝐂𝐞𝐬 =

𝐁𝐓𝐀𝐂𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐁𝐓𝐀𝐂𝐭

Equação 41 – Índice de atendimento aos bairros com TAC

Onde:
TACes: Indicador de atendimento aos bairros com TAC em vigência para SES (%)
BTACa: Número de bairros com inquéritos civis com TAC atendidos (un.)
BTACt: Número total de bairros com inquéritos civis com TAC em vigência para SES (un.)

3.4.2 Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário público
O Sistema de esgotamento sanitário público é aquele cujos domicílios estão
contemplados com a rede coletora pública, tratamento em ETE e disposição final dos esgotos
tratados. Estes são apresentados entre o ISE10 e ISE24.

ISE10 – Indicador de cobertura do Serviço de Esgotamento Sanitário
Visa quantificar o percentual de economias com disponibilidade de acesso ao sistema
de esgotamento sanitário público.

𝐈𝐂𝐞 =

(𝐃𝐚𝐞 + 𝐃𝐧𝐚𝐞) ∗ 𝟏𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭 ∗ (𝟏𝟎𝟎 − 𝐏𝐃𝐟 + 𝐏𝐃𝐝)
Equação 42 – Cobertura do serviço de esgotamento sanitário

Onde:
ICe: Indicador da Cobertura do Serviço de Esgotamento Sanitário (%)
Dae: Domicílios ativos (ligados) no sistema de esgoto (un.)
Dnae: domicílios com disponibilidade do sistema de esgoto, mas não ligados (un.)
Dt: domicílios totais na área de atendimento (un.)
PDf: percentual de domicílios urbanos fora da área de atendimento (%)
PDd: percentual de domicílios rurais dentro da área de atendimento (%)
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ISE11 – Indicador de atendimento a rede coletora
O indicador avalia, percentualmente, o atendimento da população do município à rede
coletora de esgotos.
𝐈𝐑𝐂 =

𝐏𝐚𝐫
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐏𝐭

Equação 43 – Índice de atendimento à rede coletora

Onde:
IRC: Indicador de atendimento a rede coletora pública de esgotos (% da pop. total)
Par: População total atendida com rede do SES (hab)
Pt: População total do município (hab)

ISE12 – Indicador de domicílios com rede coletora de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, os domicílios ligados à rede
coletora de esgotos.
𝐈𝐑𝐞 =

𝐃𝐚𝐫
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭

Equação 44 – Índice de domicílios com rede coletora de esgoto

Onde:
IRe: Indicador de Domicílios com Rede coletora de Esgotos (%)
Dar: Domicílios ativos ligados à rede coletora (un.)
Dt: Domicílios totais do município (un.)

ISE13 – Indicador de volume de coleta de esgoto
O indicador avalia, percentualmente, o índice de coleta de esgotos no município.

𝐈𝐂𝐄 =

𝐕𝐞𝐜
∗ 𝟏𝟎𝟎
(𝐕𝐚𝐜 + 𝐕𝐚𝐭)
Equação 45 – Índice de volume de esgoto coletado

Onde:
ICE: Indicador de volume de coleta de Esgotos (%)
Vec: Volume de esgoto coletado (m3/ano)
Vac: Volume de água consumido (m3/ano)
Vat: Volume de água tratado exportado (m3/ano)
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ISE14 – Indicador de economias por extensão da rede coletora de
esgoto
Este indicador permite quantificar o incremento da rede coletora de esgotos no
município.
𝐈𝐄𝐞𝐱 =

𝐃𝐚𝐫
𝐄𝐫𝐢

Equação 46 – Economias por extensão de rede coletora de esgoto

Onde:
IEex: Indicador de economias por extensão de rede coletora de esgotos
Dar: Domicílios ativos ligados à rede coletora (un.)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)

ISE15 – Indicador de incremento da rede coletora de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, o incremento da rede coletora de
esgotos no município.
𝐈𝐈𝐂𝐞 =

𝐄𝐫𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐫𝐫

Equação 47 – Incremento de rede coletora de esgoto

Onde:
IICe: Indicador de incremento da Rede coletora de esgotos (%)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)
Err: Extensão de rede requerida (Km)

ISE16 – Indicador de domicílios com tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, os domicílios ligados à rede
coletora cujos esgotos recebem tratamento.
𝐈𝐓𝐞 =

𝐃𝐚𝐄𝐓𝐄
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐃𝐭

Equação 48 – Índice de domicílios com tratamento de esgoto

Onde:
ITe: Indicador de Domicílios com Tratamento de Esgotos (%)
DaETE: Domicílios ativos ligados à ETE, ou seja, cujos esgotos recebem tratamento (un.)
Dt: domicílios totais na área de atendimento (un.)
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ISE17 – Indicador de tratamento de esgoto
O indicador avalia, percentualmente, o índice de tratamento de esgotos no município.
𝐈𝐓𝐄 =

𝐕𝐞𝐭
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝐞𝐜
Equação 49 – Índice de tratamento de esgoto

Onde:
ICE: Indicador de tratamento de Esgotos (%)
Vet: Volume de esgoto tratado (m3/ano)
Vec: Volume de esgoto coletado (m3/ano)

ISE18 – Indicador de tratamento de esgoto em relação ao consumo de
água
O indicador avalia, percentualmente, o índice de tratamento de esgotos no município
em relação ao consumo de água.
𝐈𝐓𝐄 =

𝐕𝐞𝐭
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐕𝐚𝐜

Equação 50 – Tratamento de esgoto em relação ao consumo de água

Onde:
ICE: Indicador de tratamento de Esgotos (%)
Vet: Volume de esgoto tratado (m3/ano)
Vac: Volume de água consumido (m3/ano)

ISE19 – Indicador da utilização da infraestrutura de tratamento
O indicador avalia, percentualmente, a capacidade ociosa da Estação de Tratamento de
Esgotos.
𝐈𝐈𝐞 =

𝐐𝐭
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐂𝐄𝐓𝐄

Equação 51 – Utilização da infraestrutura de tratamento

Onde:
IIe: Indicador da Utilização da Infraestrutura de Tratamento de Esgotos (%)
Qt: vazão tratada (L/s)
CETE: capacidade da ETE (L/s)
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ISE20 – Indicador de qualidade do tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, a Qualidade do Tratamento de
esgotos no município, em termos de matéria orgânica.
𝐈𝐐𝐞 =

𝐐𝐚𝐟
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐐𝐚𝐭
Equação 52 – Qualidade do tratamento de esgoto

Onde:
IQe: Indicador de Qualidade do Tratamento de esgotos (%)
Qaf: Quantidade de amostras com DBO fora do padrão da LO da ETE (un.)
Qat: Quantidade total de amostras de DBO (un.)

ISE21 – Indicador de qualidade microbiológica do tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, a Qualidade Microbiológica do
Tratamento de esgotos no município, conforme o número de organismos patogênicos.
𝐈𝐐𝐌𝐞 =

𝐐𝐌𝐚𝐟
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐐𝐌𝐚𝐭

Equação 53 – Qualidade microbiológica do tratamento de esgoto

Onde:
IQMe: Indicador de Qualidade Microbiológica do Tratamento de esgotos (%)
QMaf: Quantidade de amostras com coliformes termotolerantes fora do padrão da LO da ETE
(un.)
QMat: Quantidade total de amostras de coliformes termotolerantes (un.)

ISE22 – Indicador de lançamento irregular de esgotos
Este indicador permite quantificar o lançamento irregular ou descarte ilegal de esgotos
no município, conforme estudo de levantamento a ser elaborado.

𝐈𝐋𝐢𝐞 =

𝐍𝐩𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐫𝐢
Equação 54 – Lançamento irregular de esgoto

Onde:
ILie: Indicador de lançamento irregular de esgotos
Npi: Número de pontos irregulares de lançamento de esgoto (un.)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)
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ISE23 – Indicador de atendimento ao monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos
Este indicador permite quantificar o atendimento ao monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos do município, conforme estudo de monitoramento a ser elaborado.
𝐈𝐌𝐑𝐇 =

𝐍𝐂𝐫
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐍𝐂𝐩

Equação 55 – Atendimento ao monitoramento da qualidade dos recursos hídricos

Onde:
IMRH: Indicador de atendimento ao monitoramento da qualidade dos recursos hídricos (%)
NCr: Número de Coletas realizadas de amostragem da qualidade da água (un.)
NCp: Número de Coletas programadas de amostragem da qualidade da água (un.)

ISE24 – Indicador de atendimento à qualidade dos recursos hídricos
Este indicador permite quantificar o atendimento à qualidade dos recursos hídricos do
município, conforme estudo de monitoramento a ser elaborado.

𝐈𝐐𝐑𝐇 =

𝐍𝐀𝐚
∗ 𝟏𝟎𝟎
𝐍𝐀𝐩

Equação 56 – Atendimento a qualidade dos recursos hídricos

Onde:
IQRH: Indicador de atendimento à qualidade dos recursos hídricos (%)
NAa: Número de Amostras de qualidade da água dos recursos hídricos de acordo com a
Resolução Conama 357/05 (un.)
NAp: Número de Amostras programadas de qualidade da água (un.)

3.4.3 Quadro resumo dos indicadores do sistema de esgotamento
sanitário
No Quadro 41 é apresentado um resumo dos indicadores propostos para a verificação
do atendimento das ações previstas para o sistema de esgotamento sanitário. Para tanto se
utilizou os códigos fixados para as ações assim como para os indicadores, sendo utilizado o
código BT para identificar as ações do Cenário Tendencial, BO para as ações do Cenário
Otimista, BI para as ações do Cenário Ideal e ISE para os indicadores do sistema de esgotamento
sanitário.
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Quadro 41 - Quadro resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações
previstas para o sistema de esgotamento sanitário.

Indicador
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR
ISE01
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.
ISE01
ISE05

ISE06

ISE02

ISE03

(Cumprido/Não Cumprido)

ISE07

ISE08

ISE05

ISE09
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Ação
BT-01
BO-01
BI-01
BO-02
BI-02
BO-03
BI-03
BT-02
BO-04
BI-04
BT-03
BO-05
BI-05
BT-04
BO-06
BI-06
BT-06
BO-07
BI-07
BO-08
BI-08
BT-07
BO-09
BI-09
BT-08
BO-10
BI-10
BT-09
BO-11
BI-11
BT-10
BO-12
BI-12
BT-11
BT-12
BO-13
BI-13
BO-14
BI-14
BT-13
BO-15
BI-15

Indicador

Ação
BT-14

ISE22

BO-16
BI-16
BT-15

ISE24

BO-17
BI-17

SES PÚBLICO

ISE15

(Cumprido/Não Cumprido)

ISE10
ISE12

Bt-16
BO-18
BI-18
BT-16
BT-17
BT-18
BO-18
BI-18
BO-19
BI-19
BI-20
BO-21
BI-22
BT-19
BO-20
BI-21
BT-20
BO-22
BI-23
BT-21
BO-23
BO-24
BI-24
BO-25

ISE12
ISE15

BI-25
Bo-26
BI-26
BI-27
BI-28
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Indicador

(Cumprido/Não Cumprido)

ISE19

ISE20
ISE21
ISE23
ISE24

(Cumprido/Não Cumprido)
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Ação
BT-22
BO-27
BI-29
BT-23
BO-28
BI-30
BT-24
BO-29
BI-31
BT-25
BO-30
BI-32
BT-26
BO-31
BI-33
BT-27
BO-32
BI-34
BT-28
BO-33
BI-35
BT-29
BO-34
BI-36
BT-30
BO-35
BI-37
BT-31
BO-36
BI-38
BT-32
BO-37
BI-39
BT-33
BO-38
BI-40
BT-34
BO-39
BI-41
BT-35
BO-40
BI-42
BT-36

Indicador

Ação
BO-41
BI-42
BT-37
BO-42
BI-43
BI-44

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

3.5 Indicadores para o serviço de limpeza urbana e manejo de
Resíduos Sólidos (IRS)
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.
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
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜í𝐥𝐢𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

Equação 57 – Universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.

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 58 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.
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3.5.1 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 59 – Cobertura do serviço de varrição

 O período sugerido para apuração é anual.

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 60 – 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 61 – Cobertura do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é anual.
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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 62 – Qualidade do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 63 – 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 64 – Cobertura do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é anual.
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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 65 – Qualidade do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 66 – 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 67 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada

 O período sugerido para apuração é anual.
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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 68 – Volume de materiais recicláveis coletados

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 69 – 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 70 – Qualidade do serviço de coleta dos RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

354

IRS15 – Indicador de 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 𝐚𝐭𝐮𝐚𝐥. 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟. −𝐧º 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐭. 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬
Equação 71 – Indicador de pontos de disposição irregular de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

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 72 – 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 73 – Despesa per capita com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

3.5.2 Indicadores para a área rural
A seguir apresenta-se o indicador proposto/definido para acompanhamento das
ações/operacionalização dos serviços na área rural do município de Carazinho.
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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 74 – Cobertura de atendimento de coleta de resíduos sólidos na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

3.5.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de limpeza e manejo
de resíduos sólidos
No Quadro 42 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 42 - Quadro resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações
previstas para o serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos.

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.

CO-01
CI-01
CO-02

IRS15

CO-03
CI-03
CO-04
CI-04
CO-05
CI-05
CO-06
CI-06
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Ação

CI-02

Indicador
IRS02
IRS03

IRS04

IRS05

IRS06

IRS07

IRS09

(Realizado/Não Realizado)

IRS08
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Ação
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
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

Indicador

IRS11

(Realizado/Não Realizado)

IRS12

IRS14

IRS15

(Realizado/Não Realizado)
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Ação
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
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

Indicador

(Realizado/Não Realizado)

IRS13

(Realizado/Não Realizado)
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Ação
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
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

Indicador

IRS13

(Realizado/Não Realizado)

Ação
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

ÁREA RURAL

IRS18

(Realizado/Não Realizado)

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.
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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

3.6 Indicadores para os serviços de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais (IDU)
Na formulação dos indicadores dos serviços de manejo das águas pluviais e drenagem
urbana também foi adotado um código de identificação para que fosse possível vinculá-lo às
ações. O código recebe as iniciais do eixo, sendo neste caso IDU (Indicador de Drenagem
Urbana); desta forma cada indicador recebe a terminologia IDU seguida pelo número que o
representa.
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento dos serviços de manejo das águas pluviais e drenagem urbana, bem como para
a verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
Estes indicadores foram também subdivididos em proposições para microdrenagem e
para macrodrenagem, em conformidade com as proposições de objetivos, metas e ações.

3.6.1 Indicadores da microdrenagem
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços da microdrenagem urbana
e manejo de águas pluviais a serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e
ações propostas, como também para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do
andamento e da aplicação do Plano.

IDU01 - Quantificar o comprimento total da rede de drenagem
Este indicador representa o percentual de extensão da rede de drenagem.

IDU01 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐞

x 100

Equação 75 – Comprimento total da drenagem urbana

 O período sugerido para apuração é anual.
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IDU02 - Alocação de elementos coletores
Este indicador representa o número de elementos coletores cadastrados em função do
número total.

IDU02=

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐂𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬

x 100

Equação 76 – Alocação de elementos coletores

 O período sugerido para apuração é anual

IDU03 – Extensão de rede cadastrada
Este indicador representa a extensão de rede cadastrada em função da extensão total.

IDU03=

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐝𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐞

x 100

Equação 77 – Extensão de rede cadastrada

 O período sugerido para apuração é anual

IDU04 - Pontos críticos da rede de drenagem
Este indicador tem por objetivo representar os pontos críticos em relação a alagamentos
ocorridos em um período de tempo.

IDU04 =

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐀𝐥𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨
Equação 78 – Pontos críticos na rede de drenagem

 O período sugerido para apuração é anual

IDU05 – Frequência de ocorrência de alagamento
IDU05 =

𝐅𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐀𝐥𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐃𝐞 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨
Equação 79 – Frequência de ocorrência de alagamento

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU06 – Extensão de ruas alagadas ou inundadas
IDU06 =

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒖𝒂𝒔 𝑨𝒍𝒂𝒈𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒐𝒖 𝑰𝒏𝒖𝒏𝒅𝒂𝒅𝒂𝒔
𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐
Equação 80 – Extensão de ruas alagadas ou inundadas

 O período sugerido para apuração é anual

IDU07 - Troca de tubulações e manutenções
Este indicador representa a porcentagem de extensão de tubulação substituída.

IDU07 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦 𝐓𝐮𝐛𝐮𝐥𝐚çõ𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮í𝐝𝐚𝐬

x 100

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐑𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦

Equação 81 – Troca de tubulações e manutenções

 O período sugerido para apuração é anual

IDU08 – Índice de substituição de elementos coletores
Este indicador representa a porcentagem de troca de elementos coletores em relação ao
total.

IDU08 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐛𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐝𝐨𝐬
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐝𝐨

x 100

Equação 82 – Índice de substituição de elementos coletores

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU09 - Identificação de pontos com descarte ilegal de esgotos
Este indicador tem por objetivo identificar possíveis pontos com descarte ilegal de
esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial.

IDU09 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐋𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Equação 83 – Identificação de pontos com descarte ilegal de esgoto

 O período sugerido para apuração é anual

IDU10 - Áreas sem rede drenagem
Este indicador tem por objetivo identificar qual é a porcentagem de ruas sem rede de
drenagem.

IDU10 =

𝐐𝐮𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦
𝐐𝐮𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐬 𝐫𝐮𝐚𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

x 100

Equação 84 – Áreas sem rede de drenagem

 O período sugerido para apuração é anual

IDU11 - Tipo de pavimentação na malha viária
Este indicador tem por objetivo representar o percentual de tipo de materiais utilizados
na pavimentação das malhas viárias do município.

IDU11 =

𝐐𝐮𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐥𝐡𝐚 𝐯𝐢á𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨
𝐐𝐮𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐢𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨

x 100

Equação 85 – Tipo de pavimentação na malha viária

 O período sugerido para apuração é anual

3.6.2 Indicador da Macrodrenagem
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços da macrodrenagem urbana
e manejo de águas pluviais a serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e
ações propostas, como também para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do
andamento e da aplicação do Plano.
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IDU12 - Levantamentos planialtimétrico das regiões de riscos
Este indicador tem como objetivo representar os pontos com risco de inundação,
identificando qual é o percentual que representam risco eminente.

IDU12 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐚 á𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐝𝐚 𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐨
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨

x 100

Equação 86 – Levantamento das áreas de risco

 O período sugerido para apuração é anual

IDU13 - Levantamentos de dados históricos
Este indicador apresenta o percentual de estações pluviométricas e fluviométricas
existentes e com capacidade de levantamentos de dados históricos.

IDU13 =

𝐄𝐬𝐭𝐚çõ𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐄𝐬𝐭𝐚çõ𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧í𝐯𝐞𝐢𝐬

𝐱 𝟏𝟎𝟎

Equação 87 – Levantamento de dados históricos

IDU14 - Controle de cheias e inundações
Este indicador apresenta o percentual de riscos de enchentes e inundações em relação a
dias de chuvas.
IDU14 =

Á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐯𝐚𝐬

x 100

Equação 88 – Controle de cheias e inundações

 O período sugerido para apuração é anual

IDU15 - Caracterização dos sistemas
Este indicador representa as classificações dos recursos das bacias, subbacias e
microbacias.

IDU15 =

𝐁𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐒𝐮𝐛𝐛𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚𝐬
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐁𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐒𝐮𝐛−𝐛𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐨𝐮 𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬

x100

Equação 89 – Caracterização dos sistemas

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU16 - Reavaliação dos nomes dos cursos d’água do município
Este indicador representa o percentual de recursos hídricos com nomes alterados ou
reavaliados.

IDU16 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐡í𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐨 𝐧𝐨𝐦𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐡í𝐝𝐫𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬

x 100

Equação 90 – Reavaliação dos nomes dos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual

IDU17 - Controle e cadastramento de pontos de descargas e registros
de pontos de controle e monitoramento nos novos empreendimentos
Este indicativo representa a porcentagem de cadastramento e pontos de monitoramento
de novos empreendimentos em relação ao licenciamento dos mesmos.

IDU17 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐨𝐯𝐨𝐬 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬

x 100

Equação 91 – Cadastramento de pontos de descargas

 O período sugerido para apuração é anual;

IDU18 - Criação de canais de comunicação
Este indicador representa recebimentos de denúncias ou reclamações referentes a
contaminações das redes de drenagem pelo período de tempo.

IDU18 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚çõ𝐞𝐬
𝐏𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞

x 100

Equação 92 – Criação de canais de comunicação

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU19 - Programas ambientais
Este indicador representa o número de programas ambientais e abrangência destes nas
escolas do município.

𝐈𝐃𝐔𝟏𝟗 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐦 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

x 100

Equação 93 – Programas ambientais

 O período sugerido para apuração é anual

IDU20 - Definir redes principais e pontos de monitoramento
(montante e jusante)
Este indicador representa as instalações de pontos de monitoramento em relação a rede
total.

𝐈𝐃𝐔𝟐𝟎 =

𝐏𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐝𝐞

x 100

Equação 94 – Pontos de monitoramento

 O período sugerido para apuração é anual

IDU21 - Cadastros das casas e famílias ribeirinhas
Este indicador apresenta o percentual de famílias ribeirinhas em relação a população
total do município.

IDU21 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐫𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐢𝐧𝐡𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐚𝐬𝐭𝐚𝐝𝐚
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

x 100

Equação 95 – Cadastro de famílias ribeirinhas

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU22 - Avaliação dos pontos críticos de acúmulos de detritos em
pontes
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de pontos com acúmulos de
detritos.

IDU22 =

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐫í𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬/𝐜𝐚𝐧𝐚𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

x100

Equação 96 – Identificação de pontos de acúmulo de detritos em pontes

 O período sugerido para apuração é anual

IDU23 - Caracterização recursos hídricos
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de recursos hídricos
caracterizados.

IDU23 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬

x 100

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

Equação 97 – Caracterização dos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual

IDU24 – Caracterização de áreas de risco nos recursos hídricos
Este indicador tem por objetivo apresentar áreas com riscos referentes a estabilização
de taludes pela extensão total dos recursos hídricos.

IDU24 =

𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐦 𝐫𝐢𝐬𝐜𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥𝐢𝐳𝐚çã𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐚𝐥𝐮𝐝𝐞𝐬
𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬ã𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨

x 100

Equação 98 – Identificação de recursos hídricos com áreas de risco

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU25 - Recuperação de margens e taludes
Este indicativo tem por objetivo apresentar o percentual de áreas recuperadas segundo
o tipo de técnica utilizada.

𝐈𝐃𝐔𝟐𝟓 =
Á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐚𝐥𝐮𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐨𝐮 𝐞𝐧𝐥𝐞𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐮 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧çã𝐨
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 á𝐫𝐞𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚çã𝐨

x100
Equação 99 – Índice de margens e taludes recuperados

 O período sugerido para apuração é anual

IDU26 - Programas de limpezas de recursos de hídricos
Este indicativo representa o percentual de recursos hídricos que necessitam de limpezas
periódicas.

IDU26 =

𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬

x 100

𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐨𝐢𝐨𝐬 𝐞 𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨

Equação 100 – Índice de realização de limpeza nos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual

IDU27 - Prioridades de trocas de pontilhões e pontes de madeiras
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de pontes com a necessidade de
troca.

IDU-27=

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐮 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐢𝐥𝐡õ𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬
𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜í𝐩𝐢𝐨

x 100

Equação 101 – Índice de susbtituição de pontilhões e pontes de madeiras

 O período sugerido para apuração é anual
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3.6.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de drenagem
urbana
Na sequência é apresentado um resumo dos indicadores dos serviços de drenagem
urbana que tem por intuito vincular os indicadores adotados com as ações previstas nos cenários
(Quadro 43). Para tanto se utilizou os códigos fixados para as ações assim como para os
indicadores, sendo utilizado o código DO para as ações do Cenário Otimista, DI para as ações
do Cenário Ideal e IDU para os indicadores dos serviços de drenagem urbana.
Quadro 43 - Resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas
para os serviços de drenagem urbana.

Indicador

Ação
ÁREA URBANA
DO-01
DO-09
DI-01
DI-09
DO-02
DO-08
DO-16
DO-10
DI-10
DI-12
DO-03
DI-03
DI-11
DO-11
DO-04
DI-12
DI-04
DO-12
DO-04
DI-12
DI-04
DO-12
DO-05
DI-13
DI-05
DO-13
DO-05
DO-13
DO-06
DI-06
DI-14
DO-14

IDU01

IDU02

IDU20

IDU08

IDU07

IDU09

IDU20

IDU10
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Indicador

IDU11

IDU04
IDU07
IDU12

IDU13
IDU14
IDU15
IDU16
(Sim/Não)
(Sim/Não)

IDU17

IDU18
(Cumprido/Não Cumprido)
IDU20
IDU21
(Realizado/Não Realizado)
(Cumprido/Não Cumprido)
IDU22
IDU24
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Ação
DO-07
DI-15
DI-07
DO-15
DO-11
DO-03
DO-12
DI-08
DI-16
DO-17
DI-17
DO-18
DI-18
DO-19
DI-19
DO-20
DI-20
DO-21
DI-21
DO-22
DI-22
DO-23
DI-23
DO-24
DI-24
DI-25
DO-25
DO-26
DI-26
DO-27
DI-27
DO-28
DI-28
DO-29
DI-29
DO-30
DI-30
DO-31
DI-31
DO-32
DI-32
DO-33
DI-33

Indicador
IDU25
IDU26
IDU27
(Definido/Não Definido)

Ação
DO-34
DI-34
DO-35
DI-35
DO-36
DO-37
DI-37

Fonte: PMSB de Carazinho, 2016.

3.7 Considerações e recomendações
Os indicadores foram elaborados de forma a potencializar os objetivos destacados e o
acompanhamento das atividades, serviços e obras. Para tanto estes foram propostos visando
permitir uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de saneamento no
município de Carazinho.
As propostas de indicadores, específicos para cada eixo do saneamento, visam atentar
para as diversidades de formas de aplicá-los. Dentre estas diferenças, merece destaque aquela
que trata do acompanhamento temporal dos indicadores. Cada indicador foi elaborado com
proposição/recomendação do “espaço tempo” que este deve avaliar. Porém, a proposição pode
ser revisada e alterada, caso seja verificado, pelo órgão gestor, necessidade de melhorias e/ou
que trarão maior eficiência nas atividades de acompanhamento dos compromissos do PMSB de
Carazinho.
A implementação do sistema de monitoramento tem como finalidade a verificação
permanente da execução do PMSB de Carazinho, permitindo a prestação de contas sobre a
execução aos beneficiários, ao Município e ao agente financiador por meio da medição dos
avanços dos resultados previstos; a retroalimentação dos processos para a tomada de decisão
dos executores do PMSB, para a obtenção de resultados de acordo com o planejado,
assegurando a aplicação dos devidos instrumentos, adaptações eventuais que se façam
necessárias e a melhoria contínua; e a sistematização de boas práticas e de lições aprendidas do
programa, informação que permitirá a avaliação final do mesmo e também resulta em
aprendizado institucional.
Para tanto, se faz necessário a execução de procedimento/diretrizes como: a) coleta
periódica e sistemática de dados para aplicação dos indicadores; b) a formulação de relatórios
periódicos de acompanhamento; e c) a formulação de relatórios periódicos de análise.
Por fim, sugere-se que seja realizada, minimamente, a cada quatro anos, a reavaliação
dos indicadores propostos.
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4 AUDIÊNCIA PÚBLICA ENCERRAMENTO DO PSMB
Após vários meses de reuniões, pesquisas e estudos técnicos quanto a atual prestação
dos serviços de saneamento básico em Carazinho e quanto às falhas e demandas dos sistemas,
os objetivos, metas e ações que irão compor o Plano Municipal de Saneamento – PMSB da
cidade, foram avaliados e passaram pela aprovação da comunidade do município de Carazinho,
por meio desta audiência pública, as definições e proposições de objetivos, metas, ações, planos
e programas vinculados ao saneamento básico para o município de Carazinho para os próximos
20 anos ou no mínimo até atualização do mesmo em quatro anos..
Na audiência, realizada no dia 22 de dezembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores,
foi realizada a aprovação dos objetivos, das metas, das ações e dos programas que deverão ser
realizados em curto, médio e longo prazo, visando a universalização e melhorias na prestação
dos serviços de saneamento básico, baseado em estudos técnicos, mas também com a
participação da população.
Na audiência pública estiveram presentes além de estudantes, membros Prefeitura
Municipal, integrantes da equipe da empresa elaboradora do plano a INFRA-GEO,
representantes de bairros e a comunidade em geral de Carazinho, somando-se aproximadamente
30 participantes. Na mesma apresentou-se uma visão geral dos estudos desenvolvidos durante
a elaboração do PMSB de Carazinho, porém, o foco das apresentações e discussões foi a
definição do cenário a ser operacionalizado na gestação do saneamento de Carazinho, com a
definição dos objetivos, das metas, das ações, dos programas em especifico para cada eixo do
saneamento. Para tal discussão foi apresentado estudo de estimativa dos custos inerentes a cada
ação, dentro de cada cenário e em especifico para cada eixo, possibilitando também uma
avaliação da viabilidade técnica e econômica para que fosse ampliada a capacidade da tomada
de decisão.
Esta 3º audiência marcou, a aprovação final dos objetivos, metas, ações, programas e
projetos para os cenários otimistas de todos os eixos e, portanto, do PMSB de Carazinho. Com
esta etapa concluída, deu-se prosseguimento ao processo de finalização e entrega dos Produtos
Finais do PMSB de Carazinho, com a elaboração da Minuta da Lei do Saneamento, formulação
do Relatório Síntese do PMSB e deste Relatório Final.
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5 MINUTA DE LEI DO PMSB DE CARAZINHO
A minuta de Projeto de Lei integra o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)
de Carazinho tem por objetivo a institucionalização do processo de planejamento das atividades
de saneamento básico no município, assim como, garantir através da regulação, do controle
social e da participação, uma gestão eficaz e de qualidade dos serviços de saneamento básico.
Como critérios para subsidiar os aspectos relacionados à elaboração do PMSB de
Carazinho/RS, utilizou-se aqueles recomendados pela Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e do seu decreto
regulamentador Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, estabelecendo diretrizes nacionais
para o saneamento básico, e dando outras diretrizes.
A minuta de Projeto de Lei proposta também poderá ser formatada com conteúdo
simplificado, ficando sob responsabilidade do Município a análise da possibilidade de constituir
uma legislação mais simplificada, a qual institui o PMSB e suas relações interdisciplinares e
intersetoriais e refere sua regulamentação de assuntos técnicos mais específicos, através de
Decretos Municipais.
De qualquer maneira a Minuta da Lei do Saneamento proposta para o Município de
Carazinho faz-se apresentada no ANEXO A deste Relatório Final.
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